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προσωπικού του συστήμα
διαχείρισης του φυσικού 
περιβάλλοντος (No) 
Περιοχές Ν2K για τις οπο
υλοποιηθεί δράσεις ενημ
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No) 

ύ 
Σεμινάρια κατάρτισης στ
προσωπικού του συστήμα
διαχείρισης του φυσικού 
περιβάλλοντος (No) 

 

ΥΜΒΟΛΗΣ Τ

ΚΑΙ ΚΑΘΕ Ε
ΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

αλάσσιες Σχέδια δράσ
στόχους (Νο

μική και 
ν 
ιών (No) 

Δ/Υ 

συνεργασιών/ 
μενους 
ούς φορείς 

Περιοχές Ν2
έργα για την
δικτυώσεων
θεσμικούς &

οίες έχουν 
έρωσης - 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

τελεχών/ 
ατος 

Στελέχη/προ
διαχείρισης 
που έχει κατ

οίες έχουν 
έρωσης - 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

τελεχών/ 
ατος 

Στελέχη/προ
διαχείρισης 
που έχει κατ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ 
ΠΔΠ 2014-202

Δείκτες ΠΔΠ 2014-

Δείκτης 2 

σης για είδη και οικοτόπους
ο) 

2K όπου έχουν λάβει χώρα 
ν προώθηση συνεργασιών/ 
ν με εμπλεκόμενους 
& παραγωγικούς φορείς (No

οσωπικό του συστήματος 
του φυσικού περιβάλλοντο

ταρτιστεί (No) 

οσωπικό του συστήματος 
του φυσικού περιβάλλοντο

ταρτιστεί (No) 

ΣΤΗΝ ΥΛΟΠ

ΤΙΣ ΣΥΜΠΛ
20 ΣΥΜΠΛΗΡ

-2020* 

Δείκτης 3 

ς Έκταση νέων θαλάσσιω
περιοχών N2K (ha) 

Δ/Υ 

o) 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

ος Δ/Υ 

Δ/Υ 

ος Δ/Υ 

ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

ΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕ
ΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙ

Τιμή 
Δείκτη 

1 

Τιμή 
Δείκτη 2

ων 
0 1 

0 - 

1 34 

34 - 

0 0 

Μ/Δ - 

Μ/Δ Μ/Δ 

13 

Υ 

ΕΣ 
Α 

2 

Τιμή 
Δείκτη 

3 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



 
 
 

6 LI

7 LI

8 LI

9 LI

10 LI

11 LI

12 ΕΤ

 

IFE 
C5. Ενίσχυση των ι
εμπλεκόμενων μερώ

IFE 
C6. Εφαρμογή χαρτ
αξιολόγησης των οι
(ΜΑΕΣ) σε πιλοτικ

IFE 

D1. Παρακολούθησ
έργου στην υλοποίη
Πλαισίου Δράσης Π
στην επιτυχία των δ
ικανοτήτων και για 
συμπληρωματικών 

IFE 
E1. Επικοινωνία κα
αποτελεσμάτων του

IFE 
E2. Μεταφορά τεχν
κοινοτικό επίπεδο 

IFE 
F2.  Συντονισμός τω
πηγών χρηματοδότη

ΤΠΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩ
ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗ

ικανοτήτων των 
ών και τελικών χρηστών 

τογράφησης και 
ικοσυστημικών υπηρεσιών 

κές περιοχές 

ση της συμβολής του 
ηση του Ελληνικού 
Προτεραιότητας (PAF), 
δράσεων ανάπτυξης 
την κινητοποίηση 
χρηματοδοτικών πηγών 

αι διάχυση των 
υ έργου 

νογνωσίας σε εθνικό και 

ων συμπληρωματικών 
ησης 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΩΡΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΤΗΝΩΝ ΣΤΙΣ 

ΗΣ ΧΩΡΑΣ , ΠΛΗΝ ΤΩΝ 

7/1a-10
Προώθηση συν
εμπλεκόμενους
παραγωγικούς 

20/1a-22
Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

21/1a-24
Διαρκής κατάρ
του συστήματο
περιβάλλοντος

5/2c-2

Οικονομική κα
λειτουργιών πο
οικοσυστήματα
περιοχές και δι
υποστήριξης επ

21/1a-24
Διαρκής κατάρ
του συστήματο
περιβάλλοντος

20/1a-22
Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

20/2b-4
Σύνταξη υλικού
του δικτύου Na
περιφερειακής 

7/1a-10
Προώθηση συν
εμπλεκόμενους
παραγωγικούς 

21/1a-24
Διαρκής κατάρ
του συστήματο
περιβάλλοντος

7/1a-10
Προώθηση συν
εμπλεκόμενους
παραγωγικούς 

13/1b-14
Δημιουργία και
Τροφοδοσίας Π
Πτηνών (ΧΤΑΠ

νεργασιών/ δικτυώσεων με 
ς θεσμικούς & 
φορείς 

υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 

ρτιση στελεχών/ προσωπικού
ος διαχείρισης του φυσικού 

αι κοινωνική αποτίμηση των
ου προσφέρουν τα 
α σε προστατευόμενες 
ερεύνηση δυνατοτήτων 
πενδυτικών δραστηριοτήτων

ρτιση στελεχών/ προσωπικού
ος διαχείρισης του φυσικού 

υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 

ύ επικοινωνίας για προβολή
atura ως μοχλού 
ανάπτυξης 

νεργασιών/ δικτυώσεων με 
ς θεσμικούς & 
φορείς 

ρτιση στελεχών/ προσωπικού
ος διαχείρισης του φυσικού 

νεργασιών/ δικτυώσεων με 
ς θεσμικούς & 
φορείς 

ι λειτουργία Χώρων 
Πτωματοφάγων Αρπακτικών
Π) σε εθνικό επίπεδο 
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Έργα για την προώθηση 
δικτυώσεων με εμπλεκόμ
θεσμικούς & παραγωγικο
(No) 
Περιοχές Ν2K για τις οπο
υλοποιηθεί δράσεις ενημ
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No) 

ύ 
Σεμινάρια κατάρτισης στ
προσωπικού του συστήμα
διαχείρισης του φυσικού 
περιβάλλοντος (No) 

ν 

ν

Περιοχές N2K όπου έχει 
πραγματοποιηθεί οικονομ
κοινωνική αποτίμηση τω
οικοσυστημικών υπηρεσι

ύ 
Σεμινάρια κατάρτισης στ
προσωπικού του συστήμα
διαχείρισης του φυσικού 
περιβάλλοντος (No) 

Περιοχές Ν2K για τις οπο
υλοποιηθεί δράσεις ενημ
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No) 

ή 
Περιοχές N2K όπου δημι
υλικό επικοινωνίας για π
δικτύου Natura ως μοχλο
περιφερειακής ανάπτυξη
Έργα για την προώθηση 
δικτυώσεων με εμπλεκόμ
θεσμικούς & παραγωγικο
(No) 

ύ 
Σεμινάρια κατάρτισης στ
προσωπικού του συστήμα
διαχείρισης του φυσικού 
περιβάλλοντος (No) 
Έργα για την προώθηση 
δικτυώσεων με εμπλεκόμ
θεσμικούς & παραγωγικο
(No) 

ν 

Χώροι Τροφοδοσίας Πτω
Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤ
έχουν δημιουρηγηθεί για
στόχους (No) 

 
συνεργασιών/ 

μενους 
ούς φορείς 

Περιοχές Ν2
έργα για την
δικτυώσεων
θεσμικούς &

οίες έχουν 
έρωσης - 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

τελεχών/ 
ατος 

Στελέχη/προ
διαχείρισης 
που έχει κατ

μική και 
ν 
ιών (No) 

Δ/Υ 

τελεχών/ 
ατος 

Στελέχη/προ
διαχείρισης 
που έχει κατ

οίες έχουν 
έρωσης - 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

ιουργήθηκε 
ροβολή του 

ού 
ς (No) 

Δ/Υ 

συνεργασιών/ 
μενους 
ούς φορείς 

Περιοχές Ν2
έργα για την
δικτυώσεων
θεσμικούς &

τελεχών/ 
ατος 

Στελέχη/προ
διαχείρισης 
που έχει κατ

συνεργασιών/ 
μενους 
ούς φορείς 

Περιοχές Ν2
έργα για την
δικτυώσεων
θεσμικούς &

ωματοφάγων 
ΤΑΠ) που 
τα είδη-

Είδη για τα 
Χώροι Τροφ
Αρπακτικών

2K όπου έχουν λάβει χώρα 
ν προώθηση συνεργασιών/ 
ν με εμπλεκόμενους 
& παραγωγικούς φορείς (No

οσωπικό του συστήματος 
του φυσικού περιβάλλοντο

ταρτιστεί (No) 

οσωπικό του συστήματος 
του φυσικού περιβάλλοντο

ταρτιστεί (No) 

2K όπου έχουν λάβει χώρα 
ν προώθηση συνεργασιών/ 
ν με εμπλεκόμενους 
& παραγωγικούς φορείς (No

οσωπικό του συστήματος 
του φυσικού περιβάλλοντο

ταρτιστεί (No) 

2K όπου έχουν λάβει χώρα 
ν προώθηση συνεργασιών/ 
ν με εμπλεκόμενους 
& παραγωγικούς φορείς (No

οποία έχουν δημιουργηθεί 
φοδοσίας Πτωματοφάγων 
ν Πτηνών (ΧΤΑΠ) (No) 

o) 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

ος Δ/Υ 

Δ/Υ 

ος Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

o) 

Δ/Υ 

ος Δ/Υ 

o) 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

0 0 

0 - 

0 0 

Μ/Δ - 

1 68 

21 - 

0 - 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

1 446 

Μ/Δ Μ/Δ 

14 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



 
 
 

13 ΕΤ

14 ΕΤ

15 ΕΤ

16 Τ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ν. 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔ

ΤΠΑ 
Εκπόνηση ΕΠΜ, σχ
Διαχείρισης για τις 
Natura 2000, σε όλη

ΤΠΑ 
Σύνταξη καταλόγου
οργάνωση μεθοδολ
του κινδύνου που π

ΤΠΑ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕ

ΤΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Τ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑ
ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΔΑΣ 

χεδίων ΠΔ και Σχεδίων 
περιοχές του Δικτύου 
η τη χώρα 

υ ξενικών ειδών και 
λογίας για την εκτίμηση 
προκαλούν 

Η ΧΡΗΣΗΣ 
ΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΑΡΝΩΝΑ ΜΟΥΣΤΟΥ 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΡΙΣΗΣ 
ΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΟΤΟΠΩΝ 

5/1a-1

Εκπόνηση μελε
προστασίας περ
Σχεδίων Διαχεί
περιοχών Natur

14/1b-18
Σχέδια διαχείρι
αποκατάσταση
εξάλειψη εισβα

14/1c-26

Ξενικά είδη σε 
ανίχνευση, πρό
εξάλειψη ειδών
οικοσυστημάτω

13/1a-17
Έλεγχος της πα
δηλητηριασμέν

7/1a-10
Προώθηση συν
εμπλεκόμενους
παραγωγικούς 

17/1a-20
Εποπτεία της κ
οικοτόπων και 
τέταρτης 6ετού

20/1a-22
Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

21/1a-24
Διαρκής κατάρ
του συστήματο
περιβάλλοντος

12/1b-7

Υλοποίηση μέτ
αποκατάσταση
ενδυνάμωση φυ
φυτεύσεις 

13/1b-15
Υλοποίηση δρά
μικρο-αποθεμά
γενετικού υλικο

17/1b-26
Ανάπτυξη υποδ
(πυροφυλάκια, 

12/1c-7
Κατασκευή αντ
παράκτιες ζώνε

12/1c-14 Διαχείριση επισ

ετών χαρακτηρισμού και 
ριοχών και εκπόνηση 
ίρισης για το σύνολο των 
ra 2000 
ισης και έργα 
ς για τον έλεγχο και 

αλλόντων ξενικών ειδών 
θαλάσσια οικοσυστήματα: 

όληψη εισόδου, έλεγχος, 
ν εισβολέων, αποκατάσταση
ων. 

αράνομης χρήσης 
νων δολωμάτων 

νεργασιών/ δικτυώσεων με 
ς θεσμικούς & 
φορείς 

κατάστασης διατήρησης 
ειδών και σύνταξη της 

ύς εθνικής έκθεσης 

υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 

ρτιση στελεχών/ προσωπικού
ος διαχείρισης του φυσικού 

τρων & έργων 
ς της βιοποικιλότητας, π.χ. 
υσικής αναγέννησης και 

άσεων για δημιουργία: 1) 
άτων φυτών, 2) τράπεζας 
ού –σπόρων 

δομών πυροπροστασίας 
δεξαμενές πυρόσβεσης) 

τιδιαβρωτικών έργων σε 
ες , στήριξη αμμοθινών 

σκεπτών 
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Ειδικές Περιβαλλοντικές
περιοχές Ν2Κ (No) 

Περιοχές Ν2K όπου έχου
έργα για τον έλεγχο και τ
εισβαλλόντων ξενικών ει

 

η 

Θαλλάσια ξενικά είδη για
έχουν υλοποιηθεί διαχειρ
δράσεις (Νο) 

Περιοχές Ν2K όπου πραγ
έλεγχος της παράνομης χ
δηλητηριασμένων δολωμ
Έργα για την προώθηση 
δικτυώσεων με εμπλεκόμ
θεσμικούς & παραγωγικο
(No) 
Εποπτεία της κατάσταση
οικοτόπων και ειδών κοιν
ενδιαφέροντος (Ναι/Όχι)
Περιοχές Ν2K για τις οπο
υλοποιηθεί δράσεις ενημ
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No) 

ύ 
Σεμινάρια κατάρτισης στ
προσωπικού του συστήμα
διαχείρισης του φυσικού 
περιβάλλοντος (No) 
Περιοχές Ν2K όπου έχου
μέτρα και δράσεις για την
αποκατάσταση της βιοπο
για τους οικοτόπους-στόχ

Είδη για τα οποία έχουν δ
μικρο-αποθέματα φυτών 

Περιοχές Ν2K όπου έχου
εγκατασταθεί υποδομές 
πυροπροστασίας (No) 
Περιοχές Ν2K όπου έχου
αντιδιαβρωτικά έργα και 
στήριξης αμμοθινών για 
οικοτόπους-στόχους (No
Περιοχές N2K όπου πραγ
διαχείριση επισκεπτών (N

 

ς Μελέτες για Σχέδια Διαχ
(No) 

υν υλοποιηθεί 
την εξάλειψη 
ιδών (No) 

Ξενικά είδη
μελέτες εκτ
διαχειριστικ

α τα οποία 
ριστικές 

Περιοχές N2
έργα/δράσει
πρόληψη εισ
θαλάσσιων 

γματοποιείται 
χρήσης 
μάτων (No) 

Δ/Υ 

συνεργασιών/ 
μενους 
ούς φορείς 

Περιοχές Ν2
έργα για την
δικτυώσεων
θεσμικούς &

ς διατήρησης 
νοτικού 
 

Έργα που υλ
παρακολούθ
οικοτόπων (

οίες έχουν 
έρωσης - 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

τελεχών/ 
ατος 

Στελέχη/προ
διαχείρισης 
που έχει κατ

υν υλοποιηθεί 
ν 

οικιλότητας 
χους (No) 

Δ/Υ 

δημιουργηθεί 
(No) 

Είδη που έχ
γενετικού υλ

υν 
Δ/Υ 

υν υλοποιηθεί 
έργα 
τους 
) 

Οικότοποι γ
υλοποιηθεί 
στήριξης αμ

γματοποιείται 
No) 

Δ/Υ 

χείρισης για περιοχές Ν2Κ 

η για τα οποία εκπονηθεί 
ίμησης κινδύνου ή 

κές δράσεις (No) 
2K όπου έχουν υλοποιηθεί 
ις με στόχο την ανίχνευση, 
σόδου και τον έλεγχος 
ξενικών ειδών (No) 

2K όπου έχουν λάβει χώρα 
ν προώθηση συνεργασιών/ 
ν με εμπλεκόμενους 
& παραγωγικούς φορείς (No
λοποιούν δράσεις 
θησης ειδών και τύπων 
(Νο) 

οσωπικό του συστήματος 
του φυσικού περιβάλλοντο

ταρτιστεί (No) 

χουν αποθηκευτεί σε τράπεζ
λικού (No) 

για τους οποίους έχουν 
αντιδιαβρωτικά έργα και έρ

μμοθινών (No) 

Προεδρικά Διατάγματα
περιοχές Ν2Κ (No) 

Κατάλογος των 
εισβαλλόντων ξενικών 
(Ναι/Όχι) 

τη 
Εθνικός κατάλογος 
θαλάσσιων ξενικών ειδ
(Ναι/Όχι) 

Δ/Υ 

o) 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

ος Δ/Υ 

Δ/Υ 

ζα 
Δ/Υ 

Δ/Υ 

ργα Δ/Υ 

Δ/Υ 

α για 
0 0 

ειδών Μ/Δ Μ/Δ 

δών Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

15 

0 

Μ/Δ 

Μ/Δ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



 
 
 

17 Τ

 

ΤΣ 

Επιχορήγηση του Φ
Πάρκου Δάσους Δα
για δράσεις διαχείρι
περιοχών ειδών και

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
αδιάς Λευκίμης Σουφλίου 
ισης προστατευόμενων 
ι οικοτόπων 

13/1c-24
Προσδιορισμός
και συγκέντρωσ

12/1d-7

Υλοποίηση Ειδ
Σχεδίων, π.χ για
πολλαπλών σκο
κλιματική αλλα
επισκεψιμότητα

12/1d-10

Αποκατάσταση
προστατευόμεν
απόληψης νερο
αποκατάσταση 

13/1d-13
Μέτρα αντιρρύ
ρυπασμένων - υ
υγροτόπων 

13/1d-15

Δημιουργία εθν
εμπλουτισμών 
και μεταφορά π
ενδιαιτήματα μ
τους 

14/1d-16
Παρεμβάσεις ε
σε επιλεγμένου

20/1d-18 
Ενημέρωση-ευ
ομάδων χρηστώ

5/1a-6

Χαρτογράφηση
υποδομών (δίκτ
πυλώνες υψηλή
προς τα είδη χα
επίπεδο 

7/1a-10
Προώθηση συν
εμπλεκόμενους
παραγωγικούς 

17/1a-20
Εποπτεία της κ
οικοτόπων και 
τέταρτης 6ετού

20/1a-22
Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

ς περιοχών αναπαραγωγής 
σης γόνου 

δικών Διαχειριστικών 
α καλαμώνες, βόσκηση 
οπών, προσαρμογή στην 
αγή, αλιευτική διαχείριση, 
α 

η της τροφικής κατάστασης 
νων υγροτόπων. Διαχείριση
ού & βελτίωση/ 
 υδρολογικού ισοζυγίου 

ύπανσης και αποκατάσταση
υποβαθμισμένων περιοχών 

νικού αρχείου 
με ιχθύες / Επανεισαγωγή 

πληθυσμών σε νέα 
μέσα στο εύρος εξάπλωσης 

ελέγχου εισβολικών ειδών 
υς υγροτόπους 

αισθητοποίηση ειδικών 
ών των υγροτόπων 

η ευαισθησίας γραμμικών 
τυα μεταφοράς ρεύματος, 
ής τάσης, αιολικά πάρκα) ω
αρακτηρισμού σε εθνικό 

νεργασιών/ δικτυώσεων με 
ς θεσμικούς & 
φορείς 

κατάστασης διατήρησης 
ειδών και σύνταξη της 

ύς εθνικής έκθεσης 
υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 
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Περιοχές Ν2K όπου έχου
έργα/μελέτες προσδιορισ
αναπαραγωγής και συγκέ
γόνου (No) 

Περιοχές Ν2K όπου έχου
Ειδικά Διαχειριστικά Σχέ
είδη/οικοτόπους στόχους

 

Περιοχές Ν2K όπου έχου
δράσεις αποκατάστασης 
κατάστασης των υγροτόπ
διαχείριση απόληψης νερ
βελτίωση/αποκατάσταση
ισοζυγίου (No) 

ς 
Περιοχές Ν2K όπου έχου
δράσεις αντιρρύπανσης κ
αποκατάστασης ρυπασμέ
υποβαθμισμένων περιοχώ
(No) 

Εθνικό αρχείο εμπλουτισ
(Ναι/Όχι) 

Περιοχές Ν2K όπου έχου
δράσεις ελέγχου εισβλητ
υγρότοπους (No) 
Περιοχές Ν2K με υγροτό
έχουν υλοποιηθεί δράσει
ενημέρωσης-ευαισθητοπ
ειδικές ομάδες χρηστών (

ως 
Μελέτες χαρτογράφησης
γραμμικών υποδομών για
στόχους (No) 

Έργα για την προώθηση 
δικτυώσεων με εμπλεκόμ
θεσμικούς & παραγωγικο
(No) 
Εποπτεία της κατάσταση
οικοτόπων και ειδών κοιν
ενδιαφέροντος (Ναι/Όχι)
Περιοχές Ν2K για τις οπο
υλοποιηθεί δράσεις ενημ
ευαισθητοποίησης ειδικώ

 
υν υλοποιηθεί 
σμού περιοχών 
έντρωσης 

Είδη για τα 
έργα/μελέτε
αναπαραγωγ
(No) 

υν υλοποιηθεί 
έδια για τα 
ς (No) 

Δ/Υ 

υν γίνει 
της τροφικής 

πων, 
ρού ή 
η υδρολογικού 

Δ/Υ 

υν υλοποιηθεί 
και 
ένων - 
ών υγροτόπων 

Δ/Υ 

σμών με ιχθύες 
Είδη για τα 
επανεισαγω
πληθυσμών 

υν υλοποιηθεί 
ικών ειδών σε Δ/Υ 

όπους όπου 
ς 
οίησης σε 
(No) 

Δ/Υ 

ς ευαισθησίας 
α τα είδη-

Περιοχές Ν2
μελέτες χαρ
γραμμικών υ
στόχους (No

συνεργασιών/ 
μενους 
ούς φορείς 

Περιοχές Ν2
έργα για την
δικτυώσεων
θεσμικούς &

ς διατήρησης 
νοτικού 
 

Έργα που υλ
παρακολούθ
οικοτόπων (

οίες έχουν 
έρωσης - 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

οποία έχουν υλοποιηθεί 
ες προσδιορισμού περιοχών
γής και συγκέντρωσης γόνο

οποία έχουν υλοποιηθεί έργ
ωγής και μεταφοράς 

(No) 

2K όπου έχουν εκπονηθεί 
ρτογράφησης ευαισθησίας 
υποδομών για τα είδη-
o) 

2K όπου έχουν λάβει χώρα 
ν προώθηση συνεργασιών/ 
ν με εμπλεκόμενους 
& παραγωγικούς φορείς (No
λοποιούν δράσεις 
θησης ειδών και τύπων 
(Νο) 

ν 
ου 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

γα 
Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Είδη για τα οποία έχουν
εκπονηθεί μελέτες 
χαρτογράφησης ευαισθ
γραμμικών υποδομών (

o) 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

Μ/Δ - 

Μ/Δ - 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

Μ/Δ - 

ν 

θησίας 
(No) 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

16 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Μ/Δ 

- 

- 

- 



 
 
 

18 Τ

19 Τ

 

ΤΣ 

Επιχορήγηση του Φ
Πάρκου Βόρειας Πί
διαχείρισης προστα
ειδών και οικοτόπω

ΤΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Τ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡ
ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΥ
ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟ

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
ίνδου για δράσεις 

ατευόμενων περιοχών 
ων 

ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ 

ΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ 
ΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΟΤΟΠΩΝ 

12/1b-13
Υλοποίηση μέτ
οικοτόπων π.χ. 
φυτωρίων 

13/1d-11
Παρεμβάσεις π
θνησιμότητας τ
υγροτόπων σε γ

13/1d-13
Μέτρα αντιρρύ
ρυπασμένων - υ
υγροτόπων 

7/1a-10
Προώθηση συν
εμπλεκόμενους
παραγωγικούς 

13/1a-17
Έλεγχος της πα
δηλητηριασμέν

17/1a-20
Εποπτεία της κ
οικοτόπων και 
τέταρτης 6ετού

20/1a-22
Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

14/1d-16
Παρεμβάσεις ε
σε επιλεγμένου

5/1a-7
Εκπόνηση εξειδ
οικολογίας-βιολ

7/1a-10
Προώθηση συν
εμπλεκόμενους
παραγωγικούς 

17/1a-20
Εποπτεία της κ
οικοτόπων και 
τέταρτης 6ετού

20/1a-22
Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

12/1b-13
Υλοποίηση μέτ
οικοτόπων π.χ. 

τρων αποκατάστασης 
αναδασώσεις, λειτουργία 

περιορισμού της 
της ορνιθοπανίδας 
γραμμικές υποδομές 

ύπανσης και αποκατάσταση
υποβαθμισμένων περιοχών 

νεργασιών/ δικτυώσεων με 
ς θεσμικούς & 
φορείς 

αράνομης χρήσης 
νων δολωμάτων 

κατάστασης διατήρησης 
ειδών και σύνταξη της 

ύς εθνικής έκθεσης 

υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 

ελέγχου εισβολικών ειδών 
υς υγροτόπους 

δικευμένων μελετών 
λογίας ειδών 

νεργασιών/ δικτυώσεων με 
ς θεσμικούς & 
φορείς 

κατάστασης διατήρησης 
ειδών και σύνταξη της 

ύς εθνικής έκθεσης 

υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 

τρων αποκατάστασης 
αναδασώσεις, λειτουργία 
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χρηστών (No) 

Περιοχές Ν2K όπου έχει 
πραγματοποιηθεί αποκατ
οικοτόπων-στόχων (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχου
παρεμβάσεις περιορισμού
θνησιμότητας της ορνιθο
υγροτόπων σε γραμμικές
(No) 

ς 
Περιοχές Ν2K όπου έχου
δράσεις αντιρρύπανσης κ
αποκατάστασης ρυπασμέ
υποβαθμισμένων περιοχώ
(No) 
Έργα για την προώθηση 
δικτυώσεων με εμπλεκόμ
θεσμικούς & παραγωγικο
(No) 
Περιοχές Ν2K όπου πραγ
έλεγχος της παράνομης χ
δηλητηριασμένων δολωμ
Εποπτεία της κατάσταση
οικοτόπων και ειδών κοιν
ενδιαφέροντος (Ναι/Όχι)
Περιοχές Ν2K για τις οπο
υλοποιηθεί δράσεις ενημ
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No) 
Περιοχές Ν2K όπου έχου
δράσεις ελέγχου εισβλητ
υγρότοπους (No) 
Μελέτες οικολογίας-βιολ
είδη-στόχους (No) 
Έργα για την προώθηση 
δικτυώσεων με εμπλεκόμ
θεσμικούς & παραγωγικο
(No) 
Εποπτεία της κατάσταση
οικοτόπων και ειδών κοιν
ενδιαφέροντος (Ναι/Όχι)
Περιοχές Ν2K για τις οπο
υλοποιηθεί δράσεις ενημ
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No) 
Περιοχές Ν2K όπου έχει 
πραγματοποιηθεί αποκατ

 

τάσταση των Έργα αποκα

υν γίνει 
ύ της 

οπανίδας 
ς υποδομές 

Δ/Υ 

υν υλοποιηθεί 
και 
ένων - 
ών υγροτόπων 

Δ/Υ 

συνεργασιών/ 
μενους 
ούς φορείς 

Περιοχές Ν2
έργα για την
δικτυώσεων
θεσμικούς &

γματοποιείται 
χρήσης 
μάτων (No) 

Δ/Υ 

ς διατήρησης 
νοτικού 
 

Έργα που υλ
παρακολούθ
οικοτόπων (

οίες έχουν 
έρωσης - 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

υν υλοποιηθεί 
ικών ειδών σε Δ/Υ 

λογίας για τα Είδη για τα 
μελέτες οικο

συνεργασιών/ 
μενους 
ούς φορείς 

Περιοχές Ν2
έργα για την
δικτυώσεων
θεσμικούς &

ς διατήρησης 
νοτικού 
 

Έργα που υλ
παρακολούθ
οικοτόπων (

οίες έχουν 
έρωσης - 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

τάσταση των 
Έργα αποκα

ατάστασης οικοτόπων (No)

2K όπου έχουν λάβει χώρα 
ν προώθηση συνεργασιών/ 
ν με εμπλεκόμενους 
& παραγωγικούς φορείς (No

λοποιούν δράσεις 
θησης ειδών και τύπων 
(Νο) 

οποία έχουν εκπονηθεί 
ολογίας-βιολογίας (No) 
2K όπου έχουν λάβει χώρα 
ν προώθηση συνεργασιών/ 
ν με εμπλεκόμενους 
& παραγωγικούς φορείς (No
λοποιούν δράσεις 
θησης ειδών και τύπων 
(Νο) 

ατάστασης οικοτόπων (No)

Έκταση οικοτόπων που
έχουν αποκατασταθεί (

Δ/Υ 

Δ/Υ 

o) 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

o) 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Έκταση οικοτόπων που
έχουν αποκατασταθεί (

υ 
(ha) 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

Μ/Δ - 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

Μ/Δ - 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

υ 
(ha) 

Μ/Δ Μ/Δ 

17 

Μ/Δ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Μ/Δ 
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ΤΣ 

Επιχορήγηση του Φ
Δρυμού Ολύμπου γ
προστατευόμενων π
οικοτόπων 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
για δράσεις διαχείρισης 
περιοχών ειδών και 

φυτωρίων 

13/1b-15
Υλοποίηση δρά
μικρο-αποθεμά
γενετικού υλικο

17/1b-26
Ανάπτυξη υποδ
(πυροφυλάκια, 

12/1c-7
Κατασκευή αντ
παράκτιες ζώνε

12/1c-14 Διαχείριση επισ

12/1d-7

Υλοποίηση Ειδ
Σχεδίων, π.χ για
πολλαπλών σκο
κλιματική αλλα
επισκεψιμότητα

13/1d-12 Κατασκευή τεχ

13/1d-13
Μέτρα αντιρρύ
ρυπασμένων - υ
υγροτόπων 

20/1d-18
Ενημέρωση-ευ
ομάδων χρηστώ

7/1a-10
Προώθηση συν
εμπλεκόμενους
παραγωγικούς 

20/1a-22

Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

12/1b-7

Υλοποίηση μέτ
αποκατάσταση
ενδυνάμωση φυ
φυτεύσεις 

12/1b-13
Υλοποίηση μέτ
οικοτόπων π.χ. 
φυτωρίων 

13/1b-14 Δημιουργία και

άσεων για δημιουργία: 1) 
άτων φυτών, 2) τράπεζας 
ού –σπόρων 

δομών πυροπροστασίας 
δεξαμενές πυρόσβεσης) 

τιδιαβρωτικών έργων σε 
ες , στήριξη αμμοθινών 

σκεπτών 

δικών Διαχειριστικών 
α καλαμώνες, βόσκηση 
οπών, προσαρμογή στην 
αγή, αλιευτική διαχείριση, 
α 

χνητών νησίδων και φωλιών

ύπανσης και αποκατάσταση
υποβαθμισμένων περιοχών 

αισθητοποίηση ειδικών 
ών των υγροτόπων 

νεργασιών/ δικτυώσεων με 
ς θεσμικούς & 
φορείς 

υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 

τρων & έργων 
ς της βιοποικιλότητας, π.χ. 
υσικής αναγέννησης και 

τρων αποκατάστασης 
αναδασώσεις, λειτουργία 

ι λειτουργία Χώρων 
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οικοτόπων-στόχων (No)

Είδη για τα οποία έχουν δ
μικρο-αποθέματα φυτών 

Περιοχές Ν2K όπου έχου
εγκατασταθεί υποδομές 
πυροπροστασίας (No) 
Περιοχές Ν2K όπου έχου
αντιδιαβρωτικά έργα και 
στήριξης αμμοθινών για 
οικοτόπους-στόχους (No
Περιοχές N2K όπου πραγ
διαχείριση επισκεπτών (N

Περιοχές Ν2K όπου έχου
Ειδικά Διαχειριστικά Σχέ
είδη/οικοτόπους στόχους

ν
Τεχνητές νησίδες και φω
κατασκευάστηκαν (No)

ς 
Περιοχές Ν2K όπου έχου
δράσεις αντιρρύπανσης κ
αποκατάστασης ρυπασμέ
υποβαθμισμένων περιοχώ
(No) 
Περιοχές Ν2K με υγροτό
έχουν υλοποιηθεί δράσει
ενημέρωσης-ευαισθητοπ
ειδικές ομάδες χρηστών (
Έργα για την προώθηση 
δικτυώσεων με εμπλεκόμ
θεσμικούς & παραγωγικο
(No) 
Περιοχές Ν2K για τις οπο
υλοποιηθεί δράσεις ενημ
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No) 
Περιοχές Ν2K όπου έχου
μέτρα και δράσεις για την
αποκατάσταση της βιοπο
για τους οικοτόπους-στόχ
Περιοχές Ν2K όπου έχει 
πραγματοποιηθεί αποκατ
οικοτόπων-στόχων (No)

Χώροι Τροφοδοσίας Πτω

 

δημιουργηθεί 
(No) 

Είδη που έχ
γενετικού υλ

υν 
Δ/Υ 

υν υλοποιηθεί 
έργα 
τους 
) 

Οικότοποι γ
υλοποιηθεί 
στήριξης αμ

γματοποιείται 
No) 

Δ/Υ 

υν υλοποιηθεί 
έδια για τα 
ς (No) 

Δ/Υ 

λιές που 
Περιοχές Ν2
κατασκευασ
φωλιές (No)

υν υλοποιηθεί 
και 
ένων - 
ών υγροτόπων 

Δ/Υ 

όπους όπου 
ς 
οίησης σε 
(No) 

Δ/Υ 

συνεργασιών/ 
μενους 
ούς φορείς 

Περιοχές Ν2
έργα για την
δικτυώσεων
θεσμικούς &

οίες έχουν 
έρωσης - 

ών ομάδων 

Δ/Υ 

υν υλοποιηθεί 
ν 

οικιλότητας 
χους (No) 

Δ/Υ 

τάσταση των Έργα αποκα

ωματοφάγων Είδη για τα 

χουν αποθηκευτεί σε τράπεζ
λικού (No) 

για τους οποίους έχουν 
αντιδιαβρωτικά έργα και έρ

μμοθινών (No) 

2K όπου έχουν 
στεί τεχνητές νησίδες και 
) 

2K όπου έχουν λάβει χώρα 
ν προώθηση συνεργασιών/ 
ν με εμπλεκόμενους 
& παραγωγικούς φορείς (No

ατάστασης οικοτόπων (No)

οποία έχουν δημιουργηθεί 

ζα 
Δ/Υ 

Δ/Υ 

ργα Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

o) 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Έκταση οικοτόπων που
έχουν αποκατασταθεί (

Δ/Υ 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

Μ/Δ - 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

Μ/Δ - 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

Μ/Δ - 

υ 
(ha) 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

18 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Μ/Δ 

- 
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ΤΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Τ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝ
ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑ
ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩ

ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ 

ΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

Τροφοδοσίας Π
Πτηνών (ΧΤΑΠ

13/1b-15
Υλοποίηση δρά
μικρο-αποθεμά
γενετικού υλικο

14/1b-18
Σχέδια διαχείρι
αποκατάσταση
εξάλειψη εισβα

13/1d-13
Μέτρα αντιρρύ
ρυπασμένων - υ
υγροτόπων 

5/2a-2

Εκπόνηση ειδικ
για την εκτίμησ
μετριασμό/ προ
αλλαγή για τύπ

5/1a-7
Εκπόνηση εξειδ
οικολογίας-βιολ

7/1a-10
Προώθηση συν
εμπλεκόμενους
παραγωγικούς 

13/1a-17
Έλεγχος της πα
δηλητηριασμέν

17/1a-20
Εποπτεία της κ
οικοτόπων και 
τέταρτης 6ετού

20/1a-22
Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

12/1b-13
Υλοποίηση μέτ
οικοτόπων π.χ. 
φυτωρίων 

13/1b-15
Υλοποίηση δρά
μικρο-αποθεμά
γενετικού υλικο

13/1b-17
Επανένταξη/ εν
πληθυσμών φυτ
ντόπιων ποικιλ

Πτωματοφάγων Αρπακτικών
Π) σε εθνικό επίπεδο 

άσεων για δημιουργία: 1) 
άτων φυτών, 2) τράπεζας 
ού –σπόρων 
ισης και έργα 
ς για τον έλεγχο και 

αλλόντων ξενικών ειδών 

ύπανσης και αποκατάσταση
υποβαθμισμένων περιοχών 

κών επιστημονικών μελετώ
ση επιπτώσεων και τον 
οσαρμογή στην κλιματική 
πους οικοτόπων και είδη 

δικευμένων μελετών 
λογίας ειδών 

νεργασιών/ δικτυώσεων με 
ς θεσμικούς & 
φορείς 

αράνομης χρήσης 
νων δολωμάτων 

κατάστασης διατήρησης 
ειδών και σύνταξη της 

ύς εθνικής έκθεσης 

υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 

τρων αποκατάστασης 
αναδασώσεις, λειτουργία 

άσεων για δημιουργία: 1) 
άτων φυτών, 2) τράπεζας 
ού –σπόρων 
νίσχυση υφιστάμενων 
τών, αυτόχθονων ζώων και

λιών φυτών 
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ν Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤ
έχουν δημιουρηγηθεί για
στόχους (No) 

Είδη για τα οποία έχουν δ
μικρο-αποθέματα φυτών 

Περιοχές Ν2K όπου έχου
έργα για τον έλεγχο και τ
εισβαλλόντων ξενικών ει

ς 
Περιοχές Ν2K όπου έχου
δράσεις αντιρρύπανσης κ
αποκατάστασης ρυπασμέ
υποβαθμισμένων περιοχώ
(No) 

ν 
Ειδικές επιστημονικές με
έχουν εκπονηθεί για την 
επιπτώσεων και τον μετρ
προσαρμογή στην κλιματ
για τύπους οικοτόπων κα
στόχους (No) 

Μελέτες οικολογίας-βιολ
είδη-στόχους (No) 
Έργα για την προώθηση 
δικτυώσεων με εμπλεκόμ
θεσμικούς & παραγωγικο
(No) 
Περιοχές Ν2K όπου πραγ
έλεγχος της παράνομης χ
δηλητηριασμένων δολωμ
Εποπτεία της κατάσταση
οικοτόπων και ειδών κοιν
ενδιαφέροντος (Ναι/Όχι)
Περιοχές Ν2K για τις οπο
υλοποιηθεί δράσεις ενημ
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No) 
Περιοχές Ν2K όπου έχει 
πραγματοποιηθεί αποκατ
οικοτόπων-στόχων (No)

Είδη για τα οποία έχουν δ
μικρο-αποθέματα φυτών 

ι 
Περιοχές Ν2K όπου έχου
δράσεις επανένταξης/ ενί

 
ΤΑΠ) που 
τα είδη-

Χώροι Τροφ
Αρπακτικών

δημιουργηθεί 
(No) 

Είδη που έχ
γενετικού υλ

υν υλοποιηθεί 
την εξάλειψη 
ιδών (No) 

Ξενικά είδη
μελέτες εκτ
διαχειριστικ

υν υλοποιηθεί 
και 
ένων - 
ών υγροτόπων 

Δ/Υ 

ελέτες που 
εκτίμηση των 

ριασμό/ 
τική αλλαγή 
αι είδη 

Οικότοποι γ
εκπονηθεί ε
για την εκτί
τον μετριασ
κλιματική α

λογίας για τα Είδη για τα 
μελέτες οικο

συνεργασιών/ 
μενους 
ούς φορείς 

Περιοχές Ν2
έργα για την
δικτυώσεων
θεσμικούς &

γματοποιείται 
χρήσης 
μάτων (No) 

Δ/Υ 

ς διατήρησης 
νοτικού 
 

Έργα που υλ
παρακολούθ
οικοτόπων (

οίες έχουν 
έρωσης - 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

τάσταση των Έργα αποκα

δημιουργηθεί 
(No) 

Είδη που έχ
γενετικού υλ

υν υλοποιηθεί 
ίσχυσης (No) 

Είδη για τα 
δράσεις επα

φοδοσίας Πτωματοφάγων 
ν Πτηνών (ΧΤΑΠ) (No) 

χουν αποθηκευτεί σε τράπεζ
λικού (No) 

η για τα οποία εκπονηθεί 
ίμησης κινδύνου ή 

κές δράσεις (No) 

για τους οποίους έχουν 
ειδικές επιστημονικές μελέτ
ίμηση των επιπτώσεων και 
σμό/ προσαρμογή στην 
αλλαγή (No) 

οποία έχουν εκπονηθεί 
ολογίας-βιολογίας (No) 
2K όπου έχουν λάβει χώρα 
ν προώθηση συνεργασιών/ 
ν με εμπλεκόμενους 
& παραγωγικούς φορείς (No

λοποιούν δράσεις 
θησης ειδών και τύπων 
(Νο) 

ατάστασης οικοτόπων (No)

χουν αποθηκευτεί σε τράπεζ
λικού (No) 

οποία έχουν υλοποιηθεί 
ανένταξης/ ενίσχυσης (No)

ζα 
Δ/Υ 

Κατάλογος των 
εισβαλλόντων ξενικών 
(Ναι/Όχι) 

Δ/Υ 

τες 

Είδη για τα οποία έχουν
εκπονηθεί ειδικές 
επιστημονικές μελέτες 
την εκτίμηση των 
επιπτώσεων και τον 
μετριασμό/ προσαρμογ
στην κλιματική αλλαγή

Δ/Υ 

o) 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Έκταση οικοτόπων που
έχουν αποκατασταθεί (

ζα 
Δ/Υ 

Δ/Υ 

Μ/Δ Μ/Δ 

ειδών Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

ν 

για 

γή 
ή (No)

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

υ 
(ha) 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

19 

- 

Μ/Δ 

- 

Μ/Δ 

- 

- 

- 

- 

- 

Μ/Δ 

- 

- 
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ΤΣ 

Επιχορήγηση του Φ
Κορώνειας - Βόλβη
δράσεις διαχείρισης
περιοχών, ειδών κα

Φορέα Διαχείρισης 
ης - Χαλκιδικής για 
ς προστατευόμενων 

αι οικοτόπων 

12/1d-10

Αποκατάσταση
προστατευόμεν
απόληψης νερο
αποκατάσταση 

13/1d-13
Μέτρα αντιρρύ
ρυπασμένων - υ
υγροτόπων 

7/1a-10
Προώθηση συν
εμπλεκόμενους
παραγωγικούς 

17/1a-20
Εποπτεία της κ
οικοτόπων και 
τέταρτης 6ετού

20/1a-22
Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

21/1a-24
Διαρκής κατάρ
του συστήματο
περιβάλλοντος

12/1b-13
Υλοποίηση μέτ
οικοτόπων π.χ. 
φυτωρίων 

13/1b-14
Δημιουργία και
Τροφοδοσίας Π
Πτηνών (ΧΤΑΠ

12/1d-7

Υλοποίηση Ειδ
Σχεδίων, π.χ για
πολλαπλών σκο
κλιματική αλλα
επισκεψιμότητα

12/1d-10

Αποκατάσταση
προστατευόμεν
απόληψης νερο
αποκατάσταση 

13/1d-12 Κατασκευή τεχ

η της τροφικής κατάστασης 
νων υγροτόπων. Διαχείριση
ού & βελτίωση/ 
 υδρολογικού ισοζυγίου 

ύπανσης και αποκατάσταση
υποβαθμισμένων περιοχών 

νεργασιών/ δικτυώσεων με 
ς θεσμικούς & 
φορείς 

κατάστασης διατήρησης 
ειδών και σύνταξη της 

ύς εθνικής έκθεσης 

υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 

ρτιση στελεχών/ προσωπικού
ος διαχείρισης του φυσικού 

τρων αποκατάστασης 
αναδασώσεις, λειτουργία 

ι λειτουργία Χώρων 
Πτωματοφάγων Αρπακτικών
Π) σε εθνικό επίπεδο 

δικών Διαχειριστικών 
α καλαμώνες, βόσκηση 
οπών, προσαρμογή στην 
αγή, αλιευτική διαχείριση, 
α 

η της τροφικής κατάστασης 
νων υγροτόπων. Διαχείριση
ού & βελτίωση/ 
 υδρολογικού ισοζυγίου 

χνητών νησίδων και φωλιών
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Περιοχές Ν2K όπου έχου
δράσεις αποκατάστασης 
κατάστασης των υγροτόπ
διαχείριση απόληψης νερ
βελτίωση/αποκατάσταση
ισοζυγίου (No) 

ς 
Περιοχές Ν2K όπου έχου
δράσεις αντιρρύπανσης κ
αποκατάστασης ρυπασμέ
υποβαθμισμένων περιοχώ
(No) 
Έργα για την προώθηση 
δικτυώσεων με εμπλεκόμ
θεσμικούς & παραγωγικο
(No) 
Εποπτεία της κατάσταση
οικοτόπων και ειδών κοιν
ενδιαφέροντος (Ναι/Όχι)
Περιοχές Ν2K για τις οπο
υλοποιηθεί δράσεις ενημ
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No) 

ύ 
Σεμινάρια κατάρτισης στ
προσωπικού του συστήμα
διαχείρισης του φυσικού 
περιβάλλοντος (No) 
Περιοχές Ν2K όπου έχει 
πραγματοποιηθεί αποκατ
οικοτόπων-στόχων (No)

ν 

Χώροι Τροφοδοσίας Πτω
Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤ
έχουν δημιουρηγηθεί για
στόχους (No) 

Περιοχές Ν2K όπου έχου
Ειδικά Διαχειριστικά Σχέ
είδη/οικοτόπους στόχους

 

Περιοχές Ν2K όπου έχου
δράσεις αποκατάστασης 
κατάστασης των υγροτόπ
διαχείριση απόληψης νερ
βελτίωση/αποκατάσταση
ισοζυγίου (No) 

ν
Τεχνητές νησίδες και φω
κατασκευάστηκαν (No)

 
υν γίνει 
της τροφικής 

πων, 
ρού ή 
η υδρολογικού 

Δ/Υ 

υν υλοποιηθεί 
και 
ένων - 
ών υγροτόπων 

Δ/Υ 

συνεργασιών/ 
μενους 
ούς φορείς 

Περιοχές Ν2
έργα για την
δικτυώσεων
θεσμικούς &

ς διατήρησης 
νοτικού 
 

Έργα που υλ
παρακολούθ
οικοτόπων (

οίες έχουν 
έρωσης - 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

τελεχών/ 
ατος 

Στελέχη/προ
διαχείρισης 
που έχει κατ

τάσταση των Έργα αποκα

ωματοφάγων 
ΤΑΠ) που 
τα είδη-

Είδη για τα 
Χώροι Τροφ
Αρπακτικών

υν υλοποιηθεί 
έδια για τα 
ς (No) 

Δ/Υ 

υν γίνει 
της τροφικής 

πων, 
ρού ή 
η υδρολογικού 

Δ/Υ 

λιές που 
Περιοχές Ν2
κατασκευασ
φωλιές (No)

2K όπου έχουν λάβει χώρα 
ν προώθηση συνεργασιών/ 
ν με εμπλεκόμενους 
& παραγωγικούς φορείς (No
λοποιούν δράσεις 
θησης ειδών και τύπων 
(Νο) 

οσωπικό του συστήματος 
του φυσικού περιβάλλοντο

ταρτιστεί (No) 

ατάστασης οικοτόπων (No)

οποία έχουν δημιουργηθεί 
φοδοσίας Πτωματοφάγων 
ν Πτηνών (ΧΤΑΠ) (No) 

2K όπου έχουν 
στεί τεχνητές νησίδες και 
) 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

o) 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

ος Δ/Υ 

Έκταση οικοτόπων που
έχουν αποκατασταθεί (

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Μ/Δ - 

Μ/Δ - 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

Μ/Δ Μ/Δ 

υ 
(ha) 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

Μ/Δ - 

Μ/Δ Μ/Δ 

20 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Μ/Δ 

- 

- 

- 

- 
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ΤΣ 

Επιχορήγηση του Φ
Δρυμού Σαμαριάς-Δ
δράσεις διαχείρισης
περιοχών, ειδών κα

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
Δυτικής Κρήτης για 
ς προστατευόμενων 

αι οικοτόπων 

5/2a-1

Καθορισμός πρ
τη διατήρηση κ
υγροτόπων που
κλιματική αλλα

5/2a-2

Εκπόνηση ειδικ
για την εκτίμησ
μετριασμό/ προ
αλλαγή για τύπ

25/2b-6

Κατασκευή, αν
ανοιχτών χώρω
περιβάλλοντος,
περιβάλλοντος

7/1a-10
Προώθηση συν
εμπλεκόμενους
παραγωγικούς 

20/1a-22
Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

5/1b-6

Σχέδια Διαχείρ
διαχείρισης Φυ
αγροτικών τοπί
οικοσυστημάτω

12/1b-7

Υλοποίηση μέτ
αποκατάσταση
ενδυνάμωση φυ
φυτεύσεις 

12/1b-13
Υλοποίηση μέτ
οικοτόπων π.χ. 
φυτωρίων 

13/1b-14
Δημιουργία και
Τροφοδοσίας Π
Πτηνών (ΧΤΑΠ

13/1b-15
Υλοποίηση δρά
μικρο-αποθεμά
γενετικού υλικο

13/1c-16
Δημιουργία προ
αλιείας 

ροτεραιοτήτων δράσης για 
και αποκατάσταση 
υ κινδυνεύουν από την 
αγή 

κών επιστημονικών μελετώ
ση επιπτώσεων και τον 
οσαρμογή στην κλιματική 
πους οικοτόπων και είδη 

νάδειξη και συντήρηση 
ων ερμηνείας 
, διαδρομές ερμηνείας 

νεργασιών/ δικτυώσεων με 
ς θεσμικούς & 
φορείς 

υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 

ισης και υλοποίηση της 
υσικών και Πολιτιστικών/ 
ίων, γεωργικών 
ων 
τρων & έργων 
ς της βιοποικιλότητας, π.χ. 
υσικής αναγέννησης και 

τρων αποκατάστασης 
αναδασώσεις, λειτουργία 

ι λειτουργία Χώρων 
Πτωματοφάγων Αρπακτικών
Π) σε εθνικό επίπεδο 

άσεων για δημιουργία: 1) 
άτων φυτών, 2) τράπεζας 
ού –σπόρων 

οστατευόμενων περιοχών 
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Περιοχές Ν2K όπου έχου
προτεραιότητες δράσης γ
διατήρηση και αποκατάσ
υγροτόπων που κινδυνεύ
κλιματική αλλαγή (No) 

ν 
Ειδικές επιστημονικές με
έχουν εκπονηθεί για την 
επιπτώσεων και τον μετρ
προσαρμογή στην κλιματ
για τύπους οικοτόπων κα
στόχους (No) 

Περιοχές Ν2K όπου 
κατασκευάστηκαν, αναδε
συντηρήθηκαν διαδρομές
ερμηνείας περιβάλλοντος
Έργα για την προώθηση 
δικτυώσεων με εμπλεκόμ
θεσμικούς & παραγωγικο
(No) 
Περιοχές Ν2K για τις οπο
υλοποιηθεί δράσεις ενημ
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No) 
Περιοχές Ν2K όπου έχου
Σχέδια Διαχείρισης Φυσι
Πολιτιστικών/ αγροτικών
γεωργικών οικοσυστημάτ
Περιοχές Ν2K όπου έχου
μέτρα και δράσεις για την
αποκατάσταση της βιοπο
για τους οικοτόπους-στόχ
Περιοχές Ν2K όπου έχει 
πραγματοποιηθεί αποκατ
οικοτόπων-στόχων (No)

ν 

Χώροι Τροφοδοσίας Πτω
Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤ
έχουν δημιουρηγηθεί για
στόχους (No) 

Είδη για τα οποία έχουν δ
μικρο-αποθέματα φυτών 

Προστατευόμενες περιοχ
που οριοθετήθηκαν (No)

 
υν καθοριστεί 
για τη 
σταση 
ουν από την 

Δ/Υ 

ελέτες που 
εκτίμηση των 

ριασμό/ 
τική αλλαγή 
αι είδη 

Οικότοποι γ
εκπονηθεί ε
για την εκτί
τον μετριασ
κλιματική α

είχτηκαν και 
ς/χώροι 
ς (No) 

Διαδρομές/χ
περιβάλλοντ
αναδείχτηκα

συνεργασιών/ 
μενους 
ούς φορείς 

Περιοχές Ν2
έργα για την
δικτυώσεων
θεσμικούς &

οίες έχουν 
έρωσης - 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

υν εκπονηθεί 
ικών και 
ν τοπίων, 
των (No) 

Δ/Υ 

υν υλοποιηθεί 
ν 

οικιλότητας 
χους (No) 

Δ/Υ 

τάσταση των Έργα αποκα

ωματοφάγων 
ΤΑΠ) που 
τα είδη-

Είδη για τα 
Χώροι Τροφ
Αρπακτικών

δημιουργηθεί 
(No) 

Είδη που έχ
γενετικού υλ

χές αλιείας Έκταση προ
αλιείας που 

για τους οποίους έχουν 
ειδικές επιστημονικές μελέτ
ίμηση των επιπτώσεων και 
σμό/ προσαρμογή στην 
αλλαγή (No) 

χώροι ερμηνείας 
τος που κατασκευάστηκαν,
αν και συντηρήθηκαν (No)

2K όπου έχουν λάβει χώρα 
ν προώθηση συνεργασιών/ 
ν με εμπλεκόμενους 
& παραγωγικούς φορείς (No

ατάστασης οικοτόπων (No)

οποία έχουν δημιουργηθεί 
φοδοσίας Πτωματοφάγων 
ν Πτηνών (ΧΤΑΠ) (No) 

χουν αποθηκευτεί σε τράπεζ
λικού (No) 

οστατευόμενων περιοχών 
θεσμοθετήθηκαν (ha) 

Δ/Υ 

τες 

Είδη για τα οποία έχουν
εκπονηθεί ειδικές 
επιστημονικές μελέτες 
την εκτίμηση των 
επιπτώσεων και τον 
μετριασμό/ προσαρμογ
στην κλιματική αλλαγή

 Δ/Υ 

o) 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Έκταση οικοτόπων που
έχουν αποκατασταθεί (

Δ/Υ 

ζα 
Δ/Υ 

Περιοχές N2K όπου 
θεσμοθετήθηκαν 
προστατευόμενες περιο
αλιείας (No) 

Μ/Δ - 

ν 

για 

γή 
ή (No)

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

Μ/Δ - 

Μ/Δ - 

υ 
(ha) 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

οχές 
Μ/Δ Μ/Δ 

21 

- 

Μ/Δ 

- 

- 

- 

- 

- 

Μ/Δ 

- 

- 

Μ/Δ 



 
 
 

24 Τ

25 Τ

 

ΤΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Τ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝ
ΣΧΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟ

ΤΣ 

Επιχορήγηση του Φ
Βουραϊκού για δράσ
Προστατευόμενων 
Οικοτόπων 

ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ 
ΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 
ΡΙΣΗΣ 
ΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, 

ΟΤΟΠΩΝ 

Φορέα Διαχείρισης Χελμού 
σεις Διαχείρισης 
Περιοχών, Ειδών και 

14/1c-26

Ξενικά είδη σε 
ανίχνευση, πρό
εξάλειψη ειδών
οικοσυστημάτω

7/1a-10
Προώθηση συν
εμπλεκόμενους
παραγωγικούς 

17/1a-20
Εποπτεία της κ
οικοτόπων και 
τέταρτης 6ετού

12/1b-7

Υλοποίηση μέτ
αποκατάσταση
ενδυνάμωση φυ
φυτεύσεις 

14/1b-18
Σχέδια διαχείρι
αποκατάσταση
εξάλειψη εισβα

17/1b-26
Ανάπτυξη υποδ
(πυροφυλάκια, 

13/1d-12 Κατασκευή τεχ

13/1d-13 
Μέτρα αντιρρύ
ρυπασμένων - υ
υγροτόπων 

20/1d-18
Ενημέρωση-ευ
ομάδων χρηστώ

1,2/1c-1

Μελέτη (ες) αξ
χαρακτηρισμού
συμπλήρωση το
Natura 2000 (Ε

7/1a-10
Προώθηση συν
εμπλεκόμενους
παραγωγικούς 

17/1a-20 
Εποπτεία της κ
οικοτόπων και 
τέταρτης 6ετού

20/1a-22
Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

θαλάσσια οικοσυστήματα: 
όληψη εισόδου, έλεγχος, 
ν εισβολέων, αποκατάσταση
ων. 

νεργασιών/ δικτυώσεων με 
ς θεσμικούς & 
φορείς 

κατάστασης διατήρησης 
ειδών και σύνταξη της 

ύς εθνικής έκθεσης 
τρων & έργων 
ς της βιοποικιλότητας, π.χ. 
υσικής αναγέννησης και 

ισης και έργα 
ς για τον έλεγχο και 

αλλόντων ξενικών ειδών 

δομών πυροπροστασίας 
δεξαμενές πυρόσβεσης) 

χνητών νησίδων και φωλιών

ύπανσης και αποκατάσταση
υποβαθμισμένων περιοχών 

αισθητοποίηση ειδικών 
ών των υγροτόπων 

ξιολόγησης, οριοθέτησης / 
ύ νέων περιοχών για την 
ου θαλάσσιου Δικτύου 

ΕΖΔ και ΖΕΠ) 

νεργασιών/ δικτυώσεων με 
ς θεσμικούς & 
φορείς 

κατάστασης διατήρησης 
ειδών και σύνταξη της 

ύς εθνικής έκθεσης 
υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 
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η 

Θαλλάσια ξενικά είδη για
έχουν υλοποιηθεί διαχειρ
δράσεις (Νο) 

Έργα για την προώθηση 
δικτυώσεων με εμπλεκόμ
θεσμικούς & παραγωγικο
(No) 
Εποπτεία της κατάσταση
οικοτόπων και ειδών κοιν
ενδιαφέροντος (Ναι/Όχι)
Περιοχές Ν2K όπου έχου
μέτρα και δράσεις για την
αποκατάσταση της βιοπο
για τους οικοτόπους-στόχ
Περιοχές Ν2K όπου έχου
έργα για τον έλεγχο και τ
εισβαλλόντων ξενικών ει
Περιοχές Ν2K όπου έχου
εγκατασταθεί υποδομές 
πυροπροστασίας (No) 

ν
Τεχνητές νησίδες και φω
κατασκευάστηκαν (No)

ς 
Περιοχές Ν2K όπου έχου
δράσεις αντιρρύπανσης κ
αποκατάστασης ρυπασμέ
υποβαθμισμένων περιοχώ
(No) 
Περιοχές Ν2K με υγροτό
έχουν υλοποιηθεί δράσει
ενημέρωσης-ευαισθητοπ
ειδικές ομάδες χρηστών (

Νέες περιοχές Ν2K (No)

Έργα για την προώθηση 
δικτυώσεων με εμπλεκόμ
θεσμικούς & παραγωγικο
(No) 
Εποπτεία της κατάσταση
οικοτόπων και ειδών κοιν
ενδιαφέροντος (Ναι/Όχι)
Περιοχές Ν2K για τις οπο
υλοποιηθεί δράσεις ενημ
ευαισθητοποίησης ειδικώ

 
α τα οποία 
ριστικές 

Περιοχές N2
έργα/δράσει
πρόληψη εισ
θαλάσσιων 

συνεργασιών/ 
μενους 
ούς φορείς 

Περιοχές Ν2
έργα για την
δικτυώσεων
θεσμικούς &

ς διατήρησης 
νοτικού 
 

Έργα που υλ
παρακολούθ
οικοτόπων (

υν υλοποιηθεί 
ν 

οικιλότητας 
χους (No) 

Δ/Υ 

υν υλοποιηθεί 
την εξάλειψη 
ιδών (No) 

Ξενικά είδη
μελέτες εκτ
διαχειριστικ

υν 
Δ/Υ 

λιές που 
Περιοχές Ν2
κατασκευασ
φωλιές (No)

υν υλοποιηθεί 
και 
ένων - 
ών υγροτόπων 

Δ/Υ 

όπους όπου 
ς 
οίησης σε 
(No) 

Δ/Υ 

Έκταση νέω

συνεργασιών/ 
μενους 
ούς φορείς 

Περιοχές Ν2
έργα για την
δικτυώσεων
θεσμικούς &

ς διατήρησης 
νοτικού 
 

Έργα που υλ
παρακολούθ
οικοτόπων (

οίες έχουν 
έρωσης - 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

2K όπου έχουν υλοποιηθεί 
ις με στόχο την ανίχνευση, 
σόδου και τον έλεγχος 
ξενικών ειδών (No) 
2K όπου έχουν λάβει χώρα 
ν προώθηση συνεργασιών/ 
ν με εμπλεκόμενους 
& παραγωγικούς φορείς (No
λοποιούν δράσεις 
θησης ειδών και τύπων 
(Νο) 

η για τα οποία εκπονηθεί 
ίμησης κινδύνου ή 

κές δράσεις (No) 

2K όπου έχουν 
στεί τεχνητές νησίδες και 
) 

ων περιοχών N2K (ha) 

2K όπου έχουν λάβει χώρα 
ν προώθηση συνεργασιών/ 
ν με εμπλεκόμενους 
& παραγωγικούς φορείς (No
λοποιούν δράσεις 
θησης ειδών και τύπων 
(Νο) 

τη 
Εθνικός κατάλογος 
θαλάσσιων ξενικών ειδ
(Ναι/Όχι) 

o) 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Κατάλογος των 
εισβαλλόντων ξενικών 
(Ναι/Όχι) 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

o) 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

δών Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

ειδών Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

Μ/Δ - 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

22 

Μ/Δ 

- 

- 

- 

Μ/Δ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



 
 
 

26 ΕΤ

27 ΕΤ

 

ΤΠΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 

ΤΠΑ 
Δημιουργία μέσων 
για την ανάδειξη κα
Πάρκου Οροσειράς

ΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ 
ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ 

ερμηνείας περιβάλλοντος 
αι προβολή του Εθνικού 
ς Ροδόπης 

12/1b-7

Υλοποίηση μέτ
αποκατάσταση
ενδυνάμωση φυ
φυτεύσεις 

12/1b-11
Οριοθέτηση κα
γαιών σε προστ
Μελέτες βοσκο

13/1b-14
Δημιουργία και
Τροφοδοσίας Π
Πτηνών (ΧΤΑΠ

13/1b-15
Υλοποίηση δρά
μικρο-αποθεμά
γενετικού υλικο

17/1b-25
Προετοιμασία σ
πυροπροστασία

12/1b-30
Διαχείριση αγρ
έχουν εγκαταλε
εγκατάλειψη 

5/1d-3
Προσδιορισμός
και συγκέντρωσ
προτεραιότητας

12/1d-10

Αποκατάσταση
προστατευόμεν
απόληψης νερο
αποκατάσταση 

13/1d-15

Δημιουργία εθν
εμπλουτισμών 
και μεταφορά π
ενδιαιτήματα μ
τους 

20/1a-22
Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

10/1a-15
Ανανέωση, συν
εκθέσεων ερμη
υφιστάμενα Κέ

τρων & έργων 
ς της βιοποικιλότητας, π.χ. 
υσικής αναγέννησης και 

αι διαχείριση βοσκήσιμων 
τατευόμενες περιοχές, 
οϊκανότητας 

ι λειτουργία Χώρων 
Πτωματοφάγων Αρπακτικών
Π) σε εθνικό επίπεδο 

άσεων για δημιουργία: 1) 
άτων φυτών, 2) τράπεζας 
ού –σπόρων 

σχεδίων επίβλεψης και 
ας 

ροτικών εκτάσεων που 
ειφθεί ή απειλούνται με 

ς περιοχών αναπαραγωγής 
σης γόνου ειδών 
ς ιχθυοπανίδας 

η της τροφικής κατάστασης 
νων υγροτόπων. Διαχείριση
ού & βελτίωση/ 
 υδρολογικού ισοζυγίου 

νικού αρχείου 
με ιχθύες / Επανεισαγωγή 

πληθυσμών σε νέα 
μέσα στο εύρος εξάπλωσης 

υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 

ντήρηση και αποκατάσταση
ηνείας περιβάλλοντος σε 
έντρα Πληροφόρησης 
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χρηστών (No) 

Περιοχές Ν2K όπου έχου
μέτρα και δράσεις για την
αποκατάσταση της βιοπο
για τους οικοτόπους-στόχ

Περιοχές Ν2K με μελέτε
βοσκοϊκανότητας (No) 

ν 

Χώροι Τροφοδοσίας Πτω
Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤ
έχουν δημιουρηγηθεί για
στόχους (No) 

Είδη για τα οποία έχουν δ
μικρο-αποθέματα φυτών 

Περιοχές Ν2K όπου εφαρ
σχέδια επίβλεψης και πυρ
(No) 
Περιοχές Ν2K όπου έχει 
πραγματοποιηθεί διαχείρ
αγροτικών εκτάσεων που
εγκαταλειφθεί ή απειλούν
εγκατάλειψη (No) 
Περιοχές Ν2K όπου έχου
προσδιοριστεί περιοχές α
και συγκέντρωσης γόνου
στόχων (No) 

 

Περιοχές Ν2K όπου έχου
δράσεις αποκατάστασης 
κατάστασης των υγροτόπ
διαχείριση απόληψης νερ
βελτίωση/αποκατάσταση
ισοζυγίου (No) 

Εθνικό αρχείο εμπλουτισ
(Ναι/Όχι) 

Περιοχές Ν2K όπου έχου
δράσεις ενημέρωσης - 
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No) 

η Κέντρα Πληροφόρησης μ
ερμηνείας περιβάλλοντος
κατασκευαστεί, ανανεωθ

 

υν υλοποιηθεί 
ν 

οικιλότητας 
χους (No) 

Δ/Υ 

ς 
Μελέτες βο

ωματοφάγων 
ΤΑΠ) που 
τα είδη-

Είδη για τα 
Χώροι Τροφ
Αρπακτικών

δημιουργηθεί 
(No) 

Είδη που έχ
γενετικού υλ

ρμόζονται 
ροπροστασίας Δ/Υ 

ιση 
υ έχουν 
νται με 

Δ/Υ 

υν 
αναπαραγωγής 
υ των ειδών-

Είδη για τα 
περιοχές αν
συγκέντρωσ

υν γίνει 
της τροφικής 

πων, 
ρού ή 
η υδρολογικού 

Δ/Υ 

σμών με ιχθύες 
Είδη για τα 
επανεισαγω
πληθυσμών 

υν υλοποιηθεί 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

με εκθέσεις 
ς που έχουν 
θεί, 

Διαδρομές ε
έχουν κατασ
συντηρηθεί 

σκοϊκανότητας (No) 

οποία έχουν δημιουργηθεί 
φοδοσίας Πτωματοφάγων 
ν Πτηνών (ΧΤΑΠ) (No) 

χουν αποθηκευτεί σε τράπεζ
λικού (No) 

οποία έχουν προσδιοριστεί
απαραγωγής και 

σης γόνου (No) 

οποία έχουν υλοποιηθεί έργ
ωγής και μεταφοράς 

(No) 

ερμηνείας περιβάλλοντος πο
σκευαστεί, ανανεωθεί, 
ή αποκατασταθεί σε περιοχ

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

ζα 
Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

ί 
Δ/Υ 

Δ/Υ 

γα 
Δ/Υ 

Δ/Υ 

ου 

χές 

Περιοχές Ν2K όπου έχ
κατασκευαστεί, ανανεω
συντηρηθεί ή αποκατασ

Μ/Δ - 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

Μ/Δ - 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

Μ/Δ Μ/Δ 

5 - 

χουν 
ωθεί, 
σταθεί 

1 0 

23 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7 



 
 
 

28 ΕΤ

29 ΕΤ

30 ΕΤ

31 ΕΤ

 

ΤΠΑ 
Παρακολούθηση κα
Παρόχθιων Περιοχώ

ΤΠΑ 
Δίκτυο διακυβέρνη
περιβαλλοντικής αν

ΤΠΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥ ΔΗ

ΤΠΑ 
Δράσεις για την προ
βιοποικιλότητας τη

αι Αξιοποίηση των 
ών Δήμου Δράμας 

σης βιοκλιματικής 
ναβάθμισης της Δράμας 

ΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ 
ΕΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ 
ΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

οστασία και διαχείριση της 
ς Λίμνης Παμβώτιδας 

Προστατευόμεν
διαδρομών ερμ

20/1a-22
Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

12/2a-5

Δράσεις διαμόρ
και διαχείρισης
την βελτίωση τ
περιοχών Ν200

12/2a-5

Δράσεις διαμόρ
και διαχείρισης
την βελτίωση τ
περιοχών Ν200

12/2a-5

Δράσεις διαμόρ
και διαχείρισης
την βελτίωση τ
περιοχών Ν200

10/1a-15

Ανανέωση, συν
εκθέσεων ερμη
υφιστάμενα Κέ
Προστατευόμεν
διαδρομών ερμ

20/1a-22
Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

5/1d-3
Προσδιορισμός
και συγκέντρωσ
προτεραιότητας

12/1d-7

Υλοποίηση Ειδ
Σχεδίων, π.χ για
πολλαπλών σκο
κλιματική αλλα
επισκεψιμότητα

12/1d-10
Αποκατάσταση
προστατευόμεν
απόληψης νερο

νων Περιοχών & 
μηνείας περιβάλλοντος 

υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 

ρφωσης, αποκατάστασης 
ς πράσινων υποδομών για 
της διασύνδεσης των 
00 σε περιφερειακό επίπεδο

ρφωσης, αποκατάστασης 
ς πράσινων υποδομών για 
της διασύνδεσης των 
00 σε περιφερειακό επίπεδο

ρφωσης, αποκατάστασης 
ς πράσινων υποδομών για 
της διασύνδεσης των 
00 σε περιφερειακό επίπεδο

ντήρηση και αποκατάσταση
ηνείας περιβάλλοντος σε 
έντρα Πληροφόρησης 
νων Περιοχών & 

μηνείας περιβάλλοντος 

υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 

ς περιοχών αναπαραγωγής 
σης γόνου ειδών 
ς ιχθυοπανίδας 

δικών Διαχειριστικών 
α καλαμώνες, βόσκηση 
οπών, προσαρμογή στην 
αγή, αλιευτική διαχείριση, 
α 
η της τροφικής κατάστασης 
νων υγροτόπων. Διαχείριση
ού & βελτίωση/ 
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συντηρηθεί ή αποκαταστ

Περιοχές Ν2K όπου έχου
δράσεις ενημέρωσης - 
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No) 

ο 

Έργα που έχουν υλοποιη
διαμόρφωση, αποκατάστ
διαχείριση πράσινων υπο
την βελτίωση της διασύν
περιοχών Ν2Κ σε περιφε
επίπεδο (No) 

ο 

Έργα που έχουν υλοποιη
διαμόρφωση, αποκατάστ
διαχείριση πράσινων υπο
την βελτίωση της διασύν
περιοχών Ν2Κ σε περιφε
επίπεδο (No) 

ο 

Έργα που έχουν υλοποιη
διαμόρφωση, αποκατάστ
διαχείριση πράσινων υπο
την βελτίωση της διασύν
περιοχών Ν2Κ σε περιφε
επίπεδο (No) 

η 
Κέντρα Πληροφόρησης μ
ερμηνείας περιβάλλοντος
κατασκευαστεί, ανανεωθ
συντηρηθεί ή αποκαταστ

Περιοχές Ν2K όπου έχου
δράσεις ενημέρωσης - 
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No) 
Περιοχές Ν2K όπου έχου
προσδιοριστεί περιοχές α
και συγκέντρωσης γόνου
στόχων (No) 

Περιοχές Ν2K όπου έχου
Ειδικά Διαχειριστικά Σχέ
είδη/οικοτόπους στόχους

 
Περιοχές Ν2K όπου έχου
δράσεις αποκατάστασης 
κατάστασης των υγροτόπ

 
ταθεί (No) N2K (No)

υν υλοποιηθεί 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

θεί για 
αση και 

οδομών για 
δεσης των 

ερειακό 

Δ/Υ 

θεί για 
αση και 

οδομών για 
δεσης των 

ερειακό 

Δ/Υ 

θεί για 
αση και 

οδομών για 
δεσης των 

ερειακό 

Δ/Υ 

με εκθέσεις 
ς που έχουν 
θεί, 
ταθεί (No) 

Διαδρομές ε
έχουν κατασ
συντηρηθεί 
N2K (No) 

υν υλοποιηθεί 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

υν 
αναπαραγωγής 
υ των ειδών-

Είδη για τα 
περιοχές αν
συγκέντρωσ

υν υλοποιηθεί 
έδια για τα 
ς (No) 

Δ/Υ 

υν γίνει 
της τροφικής 

πων, 
Δ/Υ 

ερμηνείας περιβάλλοντος πο
σκευαστεί, ανανεωθεί, 
ή αποκατασταθεί σε περιοχ

οποία έχουν προσδιοριστεί
απαραγωγής και 

σης γόνου (No) 

εκθέσεις/διαδρομές 
ερμηνείας περιβάλλοντ
(No) 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

ου 

χές 

Περιοχές Ν2K όπου έχ
κατασκευαστεί, ανανεω
συντηρηθεί ή αποκατασ
εκθέσεις/διαδρομές 
ερμηνείας περιβάλλοντ
(No) 

Δ/Υ 

ί 
Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

τος 

7 - 

1 - 

1 - 

1 - 

χουν 
ωθεί, 
σταθεί 

τος 

0 0 

0 - 

1 1 

1 - 

1 - 

24 

- 

- 

- 

- 

0 

- 

- 

- 

- 



 
 
 

32 ΕΤ

33 ΕΤ

34 ΕΤ

 

ΤΠΑ 

Ενίσχυση δράσεων 
για τη βιοποικιλότη
τουρισμό στο Εθνικ
κοιλάδας Αχελώου 

ΤΠΑ 
Δράσεις διαχείριση
προστατευόμενων π
Καλαμά 

ΤΠΑ 
Διαχειριστικές Δρά
Βόρειας Πίνδου 

συμμετοχικής διαχείρισης 
ητα και το βιώσιμο 
κό Πάρκο Τζουμέρκων 
Αγράφων και Μετεώρων 

ς και ανάδειξης των 
περιοχών Αχέροντα και 

άσεις στο Εθνικό Πάρκο 

αποκατάσταση 

20/1d-18
Ενημέρωση-ευ
ομάδων χρηστώ

7/1a-10
Προώθηση συν
εμπλεκόμενους
παραγωγικούς 

20/1a-22
Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

5/2b-1

Εκπόνηση ολοκ
προγραμμάτων
σε Εθνικά & Π
άλλες ενότητες
χωρικές ενότητ

20/2b-4
Σύνταξη υλικού
του δικτύου Na
περιφερειακής 

10/1a-15

Ανανέωση, συν
εκθέσεων ερμη
υφιστάμενα Κέ
Προστατευόμεν
διαδρομών ερμ

20/1a-22
Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

10/1a-15

Ανανέωση, συν
εκθέσεων ερμη
υφιστάμενα Κέ
Προστατευόμεν
διαδρομών ερμ

20/1a-22
Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

14/1b-18
Σχέδια διαχείρι
αποκατάσταση
εξάλειψη εισβα

 υδρολογικού ισοζυγίου

αισθητοποίηση ειδικών 
ών των υγροτόπων 

νεργασιών/ δικτυώσεων με 
ς θεσμικούς & 
φορείς 

υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 

κληρωμένων 
ν ανάπτυξης οικοτουρισμού 

Περιφερειακά Πάρκα και σε 
ς περιοχών (ευρύτερες 
τες, περιφέρειες). 

ύ επικοινωνίας για προβολή
atura ως μοχλού 
ανάπτυξης 

ντήρηση και αποκατάσταση
ηνείας περιβάλλοντος σε 
έντρα Πληροφόρησης 
νων Περιοχών & 

μηνείας περιβάλλοντος 

υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 

ντήρηση και αποκατάσταση
ηνείας περιβάλλοντος σε 
έντρα Πληροφόρησης 
νων Περιοχών & 

μηνείας περιβάλλοντος 

υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 

ισης και έργα 
ς για τον έλεγχο και 

αλλόντων ξενικών ειδών 
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διαχείριση απόληψης νερ
βελτίωση/αποκατάσταση
ισοζυγίου (No) 
Περιοχές Ν2K με υγροτό
έχουν υλοποιηθεί δράσει
ενημέρωσης-ευαισθητοπ
ειδικές ομάδες χρηστών (
Έργα για την προώθηση 
δικτυώσεων με εμπλεκόμ
θεσμικούς & παραγωγικο
(No) 
Περιοχές Ν2K για τις οπο
υλοποιηθεί δράσεις ενημ
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No) 

Έργα ανάπτυξης οικοτου
Δίκτυο N2K (No) 

ή 
Περιοχές N2K όπου δημι
υλικό επικοινωνίας για π
δικτύου Natura ως μοχλο
περιφερειακής ανάπτυξη

η 
Κέντρα Πληροφόρησης μ
ερμηνείας περιβάλλοντος
κατασκευαστεί, ανανεωθ
συντηρηθεί ή αποκαταστ

Περιοχές Ν2K για τις οπο
υλοποιηθεί δράσεις ενημ
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No) 

η 
Κέντρα Πληροφόρησης μ
ερμηνείας περιβάλλοντος
κατασκευαστεί, ανανεωθ
συντηρηθεί ή αποκαταστ

Περιοχές Ν2K για τις οπο
υλοποιηθεί δράσεις ενημ
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No) 
Περιοχές Ν2K όπου έχου
έργα για τον έλεγχο και τ
εισβαλλόντων ξενικών ει

 
ρού ή 
η υδρολογικού 

όπους όπου 
ς 
οίησης σε 
(No) 

Δ/Υ 

συνεργασιών/ 
μενους 
ούς φορείς 

Περιοχές Ν2
έργα για την
δικτυώσεων
θεσμικούς &

οίες έχουν 
έρωσης - 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

υρισμού στο 
Δ/Υ 

ιουργήθηκε 
ροβολή του 

ού 
ς (No) 

Δ/Υ 

με εκθέσεις 
ς που έχουν 
θεί, 
ταθεί (No) 

Διαδρομές ε
έχουν κατασ
συντηρηθεί 
N2K (No) 

οίες έχουν 
έρωσης - 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

με εκθέσεις 
ς που έχουν 
θεί, 
ταθεί (No) 

Διαδρομές ε
έχουν κατασ
συντηρηθεί 
N2K (No) 

οίες έχουν 
έρωσης - 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

υν υλοποιηθεί 
την εξάλειψη 
ιδών (No) 

Ξενικά είδη
μελέτες εκτ
διαχειριστικ

2K όπου έχουν λάβει χώρα 
ν προώθηση συνεργασιών/ 
ν με εμπλεκόμενους 
& παραγωγικούς φορείς (No

ερμηνείας περιβάλλοντος πο
σκευαστεί, ανανεωθεί, 
ή αποκατασταθεί σε περιοχ

ερμηνείας περιβάλλοντος πο
σκευαστεί, ανανεωθεί, 
ή αποκατασταθεί σε περιοχ

η για τα οποία εκπονηθεί 
ίμησης κινδύνου ή 

κές δράσεις (No) 

Δ/Υ 

o) 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

ου 

χές 

Περιοχές Ν2K όπου έχ
κατασκευαστεί, ανανεω
συντηρηθεί ή αποκατασ
εκθέσεις/διαδρομές 
ερμηνείας περιβάλλοντ
(No) 

Δ/Υ 

ου 

χές 

Περιοχές Ν2K όπου έχ
κατασκευαστεί, ανανεω
συντηρηθεί ή αποκατασ
εκθέσεις/διαδρομές 
ερμηνείας περιβάλλοντ
(No) 

Δ/Υ 

Κατάλογος των 
εισβαλλόντων ξενικών 
(Ναι/Όχι) 

1 - 

1 4 

4 - 

1 - 

4 - 

χουν 
ωθεί, 
σταθεί 

τος 

0 0 

0 - 

χουν 
ωθεί, 
σταθεί 

τος 

1 0 

9 - 

ειδών 0 0 

25 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

- 

9 

- 

Όχι 



 
 
 

35 ΕΤ

36 ΕΤ

37 ΕΤ

38 ΕΤ

39 ΕΤ

40 ΕΤ

41 ΕΤ

 

ΤΠΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ Ψ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΤΠΑ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΞ
CAMPING ΕΛΟΥΣ

ΤΠΑ 

Προμήθεια πολυμη
διαχείριση των οικο
βλάστησης (καλαμώ
Καστοριάς 

ΤΠΑ 

Εκτέλεση δημοσίων
ορεινής υδρονομίας
του υδατορέματος Β
δημόσια δάση και δ
περιοχή του Δήμου 
Καστοριάς 

ΤΠΑ 
Ανάπλαση και ανάδ
περιοχής στην τεχνη
βιώσιμη χρήση του 

ΤΠΑ 
Καταγραφή και παρ
Γεωδιαδρομών του 

ΤΠΑ 

Δράσεις προστασία
βιοποικιλότητας οικ
περιοχών φυσικού κ
Ιονίων Νήσων μέσω
εντοπισμού καταγρ

ΝΤΡΟΥ 
ΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

ΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
Σ ΑΓΥΙΑΣ 

χανήματος για τη 
οτόπων υπερυδατικής 
ώνες) στη λίμνη 

ν δασοτεχνικών έργων 
ς σε τμήματα των λεκανών 
Βυσσινιάς (ΚΑ 110503) σε 
δασικές εκτάσεις στην 
 Καστοριάς της Π.Ε. 

δειξη της παραλίμνιας 
ητή λίμνη Λάδωνα και 
οικοσυστήματος 

ρουσίαση των Γεωτόπων 
Γεωπάρκου Κεφαλονιάς  

ας και ανάδειξης 
κοσυστημάτων και 
κάλλους της Περιφέρειας 
ω έξυπνων συστημάτων 
αφής ψηφιακής 

10/1a-15

Ανανέωση, συν
εκθέσεων ερμη
υφιστάμενα Κέ
Προστατευόμεν
διαδρομών ερμ

12/2a-5

Δράσεις διαμόρ
και διαχείρισης
την βελτίωση τ
περιοχών Ν200

12/1d-7

Υλοποίηση Ειδ
Σχεδίων, π.χ για
πολλαπλών σκο
κλιματική αλλα
επισκεψιμότητα

12/1b-7

Υλοποίηση μέτ
αποκατάσταση
ενδυνάμωση φυ
φυτεύσεις 

12/2a-5

Δράσεις διαμόρ
και διαχείρισης
την βελτίωση τ
περιοχών Ν200

20/1a-22
Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

5/2b-1

Εκπόνηση ολοκ
προγραμμάτων
σε Εθνικά & Π
άλλες ενότητες
χωρικές ενότητ

20/2b-4
Σύνταξη υλικού
του δικτύου Na
περιφερειακής 

20/1a-22
Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

12/2c-6 Προώθηση καιν

ντήρηση και αποκατάσταση
ηνείας περιβάλλοντος σε 
έντρα Πληροφόρησης 
νων Περιοχών & 

μηνείας περιβάλλοντος 

ρφωσης, αποκατάστασης 
ς πράσινων υποδομών για 
της διασύνδεσης των 
00 σε περιφερειακό επίπεδο

δικών Διαχειριστικών 
α καλαμώνες, βόσκηση 
οπών, προσαρμογή στην 
αγή, αλιευτική διαχείριση, 
α 

τρων & έργων 
ς της βιοποικιλότητας, π.χ. 
υσικής αναγέννησης και 

ρφωσης, αποκατάστασης 
ς πράσινων υποδομών για 
της διασύνδεσης των 
00 σε περιφερειακό επίπεδο

υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 

κληρωμένων 
ν ανάπτυξης οικοτουρισμού 

Περιφερειακά Πάρκα και σε 
ς περιοχών (ευρύτερες 
τες, περιφέρειες). 

ύ επικοινωνίας για προβολή
atura ως μοχλού 
ανάπτυξης 

υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 

νοτόμων μεθόδων- 
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η 
Κέντρα Πληροφόρησης μ
ερμηνείας περιβάλλοντος
κατασκευαστεί, ανανεωθ
συντηρηθεί ή αποκαταστ

ο 

Έργα που έχουν υλοποιη
διαμόρφωση, αποκατάστ
διαχείριση πράσινων υπο
την βελτίωση της διασύν
περιοχών Ν2Κ σε περιφε
επίπεδο (No) 

Περιοχές Ν2K όπου έχου
Ειδικά Διαχειριστικά Σχέ
είδη/οικοτόπους στόχους

Περιοχές Ν2K όπου έχου
μέτρα και δράσεις για την
αποκατάσταση της βιοπο
για τους οικοτόπους-στόχ

ο 

Έργα που έχουν υλοποιη
διαμόρφωση, αποκατάστ
διαχείριση πράσινων υπο
την βελτίωση της διασύν
περιοχών Ν2Κ σε περιφε
επίπεδο (No) 
Περιοχές Ν2K για τις οπο
υλοποιηθεί δράσεις ενημ
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No) 

Έργα ανάπτυξης οικοτου
Δίκτυο N2K (No) 

ή 
Περιοχές N2K όπου δημι
υλικό επικοινωνίας για π
δικτύου Natura ως μοχλο
περιφερειακής ανάπτυξη
Περιοχές Ν2K για τις οπο
υλοποιηθεί δράσεις ενημ
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No) 

Έργα που προωθούν καιν

 

με εκθέσεις 
ς που έχουν 
θεί, 
ταθεί (No) 

Διαδρομές ε
έχουν κατασ
συντηρηθεί 
N2K (No) 

θεί για 
αση και 

οδομών για 
δεσης των 

ερειακό 

Δ/Υ 

υν υλοποιηθεί 
έδια για τα 
ς (No) 

Δ/Υ 

υν υλοποιηθεί 
ν 

οικιλότητας 
χους (No) 

Δ/Υ 

θεί για 
αση και 

οδομών για 
δεσης των 

ερειακό 

Δ/Υ 

οίες έχουν 
έρωσης - 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

υρισμού στο 
Δ/Υ 

ιουργήθηκε 
ροβολή του 

ού 
ς (No) 

Δ/Υ 

οίες έχουν 
έρωσης - 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

νοτόμες Περιοχές N2

ερμηνείας περιβάλλοντος πο
σκευαστεί, ανανεωθεί, 
ή αποκατασταθεί σε περιοχ

2K όπου έχουν υλοποιηθεί 

ου 

χές 

Περιοχές Ν2K όπου έχ
κατασκευαστεί, ανανεω
συντηρηθεί ή αποκατασ
εκθέσεις/διαδρομές 
ερμηνείας περιβάλλοντ
(No) 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

χουν 
ωθεί, 
σταθεί 

τος 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

2 - 

2 - 

Μ/Δ - 

Μ/Δ - 

Μ/Δ - 

Μ/Δ - 

17 - 

1 17 

26 

Μ/Δ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



 
 
 

42 ΕΤ

43 ΕΤ

44 ΕΤ

45 ΕΤ

46 ΕΤ

 

χαρτογράφησης και

ΤΠΑ 

ΙΟΝΙΟΝ ΔιαχεΙριση
δραστηριΟτήτων συ
προστασΙα και ανάδ
ΟικοτόπωΝ στην ευ
της Λευκάδας 

ΤΠΑ 

Δράσεις προστασία
Προστατευόμενης Π
Θαλάσσιου Πάρκου
περιοχών NATURA

ΤΠΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΧ
ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩ
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙ
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ
ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ Ο

ΤΠΑ 

ΠΑΝΑΣ Τα μνημει
κοιτίδες βιοΠοικιλό
διΑτροφαρμακευτικ
χαρτογράφηση κατα
δικτύωση διΑτήρησ
αξιοποίηΣη 

ΤΠΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙ

ι διαχείρισης πιέσεων 

η ανθρώπινων 
υμβατώΝ με την 
δειξη ειδών και 
υρύτερη θαλάσσια περιοχή 

ας και ανάδειξης της 
Περιοχής του Εθνικού 
υ Ζακύνθου και των 
A 2000 ευθύνης του 

ΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ 
ΙΣΗΣ 
ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΟΡΕΩΝ 

ιακά δάση του Ιονίου ως 
ότητας και υψηλής 
κής αξίας μακρομυκήτωΝ 
αγραφή αξιολόγηση 
ση και αειφορική 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Υ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ 

τεχνολογιών κα
προσεγγίσεων γ
πιθανών προβλ
Natura 2000 (π
επιφανειακών υ
κτλ από ρύπανσ

20/1a-22
Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

13/1c-17
Δράσεις για πρ
θανάτων ατόμω

10/1a-15

Ανανέωση, συν
εκθέσεων ερμη
υφιστάμενα Κέ
Προστατευόμεν
διαδρομών ερμ

17/1a-20
Εποπτεία της κ
οικοτόπων και 
τέταρτης 6ετού

19/1a-21
Επόπτευση και
περιοχών 

20/1a-22
Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

17/1a-20
Εποπτεία της κ
οικοτόπων και 
τέταρτης 6ετού

20/1a-22
Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

12/1c-14 Διαχείριση επισ

24/2b-5
Δράσεις/ έργα υ
τουρισμού και 

10/1a-15
Ανανέωση, συν
εκθέσεων ερμη
υφιστάμενα Κέ

αι ολοκληρωμένων 
για την αντιμετώπιση 

λημάτων εντός περιοχών 
π.χ. αποκατάσταση εδαφών, 
υδάτων ποταμών, λιμνών 
ση) 

υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 

όληψη και περιορισμό 
ων από αλιευτικά εργαλεία

ντήρηση και αποκατάσταση
ηνείας περιβάλλοντος σε 
έντρα Πληροφόρησης 
νων Περιοχών & 

μηνείας περιβάλλοντος 

κατάστασης διατήρησης 
ειδών και σύνταξη της 

ύς εθνικής έκθεσης 
ι φύλαξη προστατευόμενων

υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 

κατάστασης διατήρησης 
ειδών και σύνταξη της 

ύς εθνικής έκθεσης 

υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 

σκεπτών 

υποστήριξης του πράσινου 
του οικοτουρισμού 

ντήρηση και αποκατάσταση
ηνείας περιβάλλοντος σε 
έντρα Πληροφόρησης 
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μεθόδους, τεχνολογίες κα
ολοκληρωμένες προσεγγ
αντιμετώπιση πιθανών πρ
σε περιοχές N2K (No) 

Περιοχές Ν2K για τις οπο
υλοποιηθεί δράσεις ενημ
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No) 
Θαλάσσιες περιοχές Ν2K
μέτρα με στόχο τον περιο
θανάτων ατόμων από αλι
εργαλεία για τα είδη-στό

η 
Κέντρα Πληροφόρησης μ
ερμηνείας περιβάλλοντος
κατασκευαστεί, ανανεωθ
συντηρηθεί ή αποκαταστ

Εποπτεία της κατάσταση
οικοτόπων και ειδών κοιν
ενδιαφέροντος (Ναι/Όχι)

ν Περιοχές Ν2K όπου πραγ
επόπτευση και φύλαξη (N
Περιοχές Ν2K για τις οπο
υλοποιηθεί δράσεις ενημ
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No) 
Εποπτεία της κατάσταση
οικοτόπων και ειδών κοιν
ενδιαφέροντος (Ναι/Όχι)
Περιοχές Ν2K για τις οπο
υλοποιηθεί δράσεις ενημ
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No) 
Περιοχές N2K όπου πραγ
διαχείριση επισκεπτών (N

Έργα υποστήριξης του πρ
τουρισμού και του οικοτο
περιοχές N2K (No) 

η Κέντρα Πληροφόρησης μ
ερμηνείας περιβάλλοντος
κατασκευαστεί, ανανεωθ

 
αι 
ίσεις για την 
ροβλημάτων 

δράσεις που
μεθόδους, τ
ολοκληρωμ
αντιμετώπισ
(Νο) 

οίες έχουν 
έρωσης - 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

K όπου έχουν 
ορισμό 
ιευτικά 
χους (Νο) 

Έργα για το
ατόμων από
είδη-στόχου

με εκθέσεις 
ς που έχουν 
θεί, 
ταθεί (No) 

Διαδρομές ε
έχουν κατασ
συντηρηθεί 
N2K (No) 

ς διατήρησης 
νοτικού 
 

Έργα που υλ
παρακολούθ
οικοτόπων (

γματοποιείται 
No) 

Περιστατικά
αρχές (No)

οίες έχουν 
έρωσης - 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

ς διατήρησης 
νοτικού 
 

Έργα που υλ
παρακολούθ
οικοτόπων (

οίες έχουν 
έρωσης - 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

γματοποιείται 
No) 

Δ/Υ 

ράσινου 
ουρισμού σε 

Πειοχές N2K
δράσεις/ έργ
τουρισμού κ
περιοχές (N

με εκθέσεις 
ς που έχουν 
θεί, 

Διαδρομές ε
έχουν κατασ
συντηρηθεί 

υ προωθούν καινοτόμες 
τεχνολογίες και 
μένες προσεγγίσεις για την 
ση πιθανών προβλημάτων 

ον περιορισμό θανάτων 
ό αλιευτικά εργαλεία για τα 
υς (Νο) 

ερμηνείας περιβάλλοντος πο
σκευαστεί, ανανεωθεί, 
ή αποκατασταθεί σε περιοχ

λοποιούν δράσεις 
θησης ειδών και τύπων 
(Νο) 
ά που έχουν αναφερθεί στις

λοποιούν δράσεις 
θησης ειδών και τύπων 
(Νο) 

K όπου υλοποιήθηκαν 
γα υποστήριξης του πράσιν
και του οικοτουρισμού σε 

No) 

ερμηνείας περιβάλλοντος πο
σκευαστεί, ανανεωθεί, 
ή αποκατασταθεί σε περιοχ

Δ/Υ 

Δ/Υ 

ου 

χές 

Περιοχές Ν2K όπου έχ
κατασκευαστεί, ανανεω
συντηρηθεί ή αποκατασ
εκθέσεις/διαδρομές 
ερμηνείας περιβάλλοντ
(No) 

Δ/Υ 

ς 
Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

ου 
Δ/Υ 

ου 

χές 

Περιοχές Ν2K όπου έχ
κατασκευαστεί, ανανεω
συντηρηθεί ή αποκατασ

Μ/Δ - 

Μ/Δ Μ/Δ 

χουν 
ωθεί, 
σταθεί 

τος 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

Όχι 0 

0 - 

0 - 

1 1 

χουν 
ωθεί, 
σταθεί 

Μ/Δ Μ/Δ 

27 

- 

- 

Μ/Δ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Μ/Δ 
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ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΠΑ 

BIOCONSION Κατ
Αξιολόγηση και Δια
Γενετικών Πόρων τ
Εθνικής Στρατηγική
Αυτοφυή Είδη με Φ

ΤΠΑ 

Προμήθεια ειδικού 
περιβαλλοντικής πα
αστυνόμευσης για τ
Διαχείρισης ΕΔ Αίν

ΤΠΑ 

ΕΡΜΗΣ Έξυπνες ψ
εργαλεία για την απ
και ανάδειξη της βι
Ιονίων Νήσων 

ΤΠΑ 

ΒΙΟΜΝΗΜΕΣ Οι Μ
και ελαιόδεντρα Κα
Χρονολόγηση και Α
αξίας οικοσυστήματ

ταγραφή Χαρακτηρισμός 
ατήρηση Φυσικών 
της ΠΙΝ στο Πλαίσιο της 
ής για τη Βιοποικιλότητα 

Φαρμακευτική Αξία 
εξοπλισμού 

αρακολούθησης/ 
την ενίσχυση του Φορέα 
νου 

ψηφιακές εφαΡμογές και 
ποτελεσΜατική προώθΗση 
ιοποικοιλότηταΣ των 

ΜΝΗΜειακοί ΕλαιώνεΣ 
αταγραφή Αποτύπωση 
Ανάδειξή τους ως υψηλής 
τα 

Προστατευόμεν
διαδρομών ερμ

5/2b-1

Εκπόνηση ολοκ
προγραμμάτων
σε Εθνικά & Π
άλλες ενότητες
χωρικές ενότητ

24/2b-5
Δράσεις/ έργα υ
τουρισμού και 

25/2b-6

Κατασκευή, αν
ανοιχτών χώρω
περιβάλλοντος,
περιβάλλοντος

12/1c-9 Διαχείριση φερ

13/1c-24
Προσδιορισμός
και συγκέντρωσ

13/1b-17
Επανένταξη/ εν
πληθυσμών φυτ
ντόπιων ποικιλ

19/1a-21
Επόπτευση και
περιοχών 

17/1a-18
Ανάπτυξη και ε
συστήματος πα
βιοποικιλότητα

20/1a-22
Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

20/1a-22
Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

5/1b-6
Σχέδια Διαχείρ
διαχείρισης Φυ
αγροτικών τοπί

νων Περιοχών & 
μηνείας περιβάλλοντος 

κληρωμένων 
ν ανάπτυξης οικοτουρισμού 

Περιφερειακά Πάρκα και σε 
ς περιοχών (ευρύτερες 
τες, περιφέρειες). 

υποστήριξης του πράσινου 
του οικοτουρισμού 

νάδειξη και συντήρηση 
ων ερμηνείας 
, διαδρομές ερμηνείας 

ρτών υλών 

ς περιοχών αναπαραγωγής 
σης γόνου 

νίσχυση υφιστάμενων 
τών, αυτόχθονων ζώων και

λιών φυτών 

ι φύλαξη προστατευόμενων

εγκατάσταση εθνικού 
αρακολούθησης της 
ας 

υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 

υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 

ισης και υλοποίηση της 
υσικών και Πολιτιστικών/ 
ίων, γεωργικών 
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συντηρηθεί ή αποκαταστ

Έργα ανάπτυξης οικοτου
Δίκτυο N2K (No) 

Έργα υποστήριξης του πρ
τουρισμού και του οικοτο
περιοχές N2K (No) 

Περιοχές Ν2K όπου 
κατασκευάστηκαν, αναδε
συντηρήθηκαν διαδρομές
ερμηνείας περιβάλλοντος
Περιοχές Ν2K όπου έχου
έργα διαχείρισης φερτών
τους οικοτόπους-στόχους
Περιοχές Ν2K όπου έχου
έργα/μελέτες προσδιορισ
αναπαραγωγής και συγκέ
γόνου (No) 

ι 
Το έργο συνδέεται έμμεσ
cephalonica, Epipactis he
αποκατάσταση διαταραγ

ν Περιοχές Ν2K όπου πραγ
επόπτευση και φύλαξη (N

Ύπαρξη εθνικού συστήμ
παρακολούθησης της βιο
(Ναι/Όχι) 

Περιοχές Ν2K όπου έχου
δράσεις ενημέρωσης - 
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No) 
Περιοχές Ν2K για τις οπο
υλοποιηθεί δράσεις ενημ
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No) 
Περιοχές Ν2K όπου έχου
Σχέδια Διαχείρισης Φυσι
Πολιτιστικών/ αγροτικών

 
ταθεί (No) N2K (No)

υρισμού στο 
Δ/Υ 

ράσινου 
ουρισμού σε 

Πειοχές N2K
δράσεις/ έργ
τουρισμού κ
περιοχές (N

είχτηκαν και 
ς/χώροι 
ς (No) 

Διαδρομές/χ
περιβάλλοντ
αναδείχτηκα

υν υλοποιηθεί 
 υλών για 
ς (No) 

Δ/Υ 

υν υλοποιηθεί 
σμού περιοχών 
έντρωσης 

Είδη για τα 
έργα/μελέτε
αναπαραγωγ
(No) 

σα με το μέτρο 13/1b-17 εφό
elebora, Anacamptis laxiflo
μένων οικοσυστημάτων 

γματοποιείται 
No) 

Περιστατικά
αρχές (No)

ατος 
οποικιλότητας 

Περιοχές Ν2
εγκατασταθ
παρακολούθ
(Νο) 

υν υλοποιηθεί 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

οίες έχουν 
έρωσης - 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

υν εκπονηθεί 
ικών και 
ν τοπίων, 

Δ/Υ 

K όπου υλοποιήθηκαν 
γα υποστήριξης του πράσιν
και του οικοτουρισμού σε 

No) 

χώροι ερμηνείας 
τος που κατασκευάστηκαν,
αν και συντηρήθηκαν (No)

οποία έχουν υλοποιηθεί 
ες προσδιορισμού περιοχών
γής και συγκέντρωσης γόνο

όσον γίνεται συλλογή σημα
ora) με στόχο την ex-situ δια

ά που έχουν αναφερθεί στις

2Κ στις οποίες έχει 
θεί και αναπτυχθεί σύστημα
θησης της βιοποικιλότητας 

εκθέσεις/διαδρομές 
ερμηνείας περιβάλλοντ
(No) 

Δ/Υ 

ου 
Δ/Υ 

 Δ/Υ 

Δ/Υ 

ν 
ου 

Δ/Υ 

αντικών ειδών χλωρίδας (Sc
ατήρηση γενετικού υλικού 

ς 
Δ/Υ 

α 
Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

τος 

Μ/Δ - 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

Μ/Δ Μ/Δ 

cutellaria rupestris subsp. 
επιλεγμένων ειδών και τη μ

6 8 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

0 - 

0 - 

28 

- 

- 

- 

- 

- 

μελλοντική 

- 

- 

- 

- 

- 
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ΤΠΑ 

Αξιολόγηση της επί
βιοποικιλότητα περ
Αξίας της Περιφέρε
εξαιτίας της εισβολ
αλλόχθονου χωροκα
Βρωμoκαρυδιά Aila
HNVThreat 

ΤΠΑ 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ Π

ΤΠΑ 
Δράσεις προστασία
ανάπτυξης υγροτόπ

ΤΠΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΜ
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ
SAMOS” 

ίπτωσης στην 
ριοχών Υψηλής Φυσικής 
ειας Ιονίων Νήσων 

λής σε αυτές του 
ατακτητικού ζιζανίου 
anthus altissima 

ΛΗΣ ΤΗΣ 
ΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΠΑΞΩΝ 

ας διαχείρισης και ήπιας 
πων Κέρκυρας 

ΚΤΥΟΥ 
ΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ 
Η ΝΗΣΟ ΣΑΜΟ “HIKE 

οικοσυστημάτω

20/1a-22
Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

5/1b-6

Σχέδια Διαχείρ
διαχείρισης Φυ
αγροτικών τοπί
οικοσυστημάτω

14/1b-18
Σχέδια διαχείρι
αποκατάσταση
εξάλειψη εισβα

5/2c-2

Οικονομική κα
λειτουργιών πο
οικοσυστήματα
περιοχές και δι
υποστήριξης επ

10/1a-15

Ανανέωση, συν
εκθέσεων ερμη
υφιστάμενα Κέ
Προστατευόμεν
διαδρομών ερμ

17/1a-20
Εποπτεία της κ
οικοτόπων και 
τέταρτης 6ετού

12/1d-10

Αποκατάσταση
προστατευόμεν
απόληψης νερο
αποκατάσταση 

20/1d-18
Ενημέρωση-ευ
ομάδων χρηστώ

10/1a-15

Ανανέωση, συν
εκθέσεων ερμη
υφιστάμενα Κέ
Προστατευόμεν
διαδρομών ερμ

25/2b-6

Κατασκευή, αν
ανοιχτών χώρω
περιβάλλοντος,
περιβάλλοντος

ων

υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 

ισης και υλοποίηση της 
υσικών και Πολιτιστικών/ 
ίων, γεωργικών 
ων 
ισης και έργα 
ς για τον έλεγχο και 

αλλόντων ξενικών ειδών 
αι κοινωνική αποτίμηση των
ου προσφέρουν τα 
α σε προστατευόμενες 
ερεύνηση δυνατοτήτων 
πενδυτικών δραστηριοτήτων

ντήρηση και αποκατάσταση
ηνείας περιβάλλοντος σε 
έντρα Πληροφόρησης 
νων Περιοχών & 

μηνείας περιβάλλοντος 

κατάστασης διατήρησης 
ειδών και σύνταξη της 

ύς εθνικής έκθεσης 

η της τροφικής κατάστασης 
νων υγροτόπων. Διαχείριση
ού & βελτίωση/ 
 υδρολογικού ισοζυγίου 

αισθητοποίηση ειδικών 
ών των υγροτόπων 

ντήρηση και αποκατάσταση
ηνείας περιβάλλοντος σε 
έντρα Πληροφόρησης 
νων Περιοχών & 

μηνείας περιβάλλοντος 

νάδειξη και συντήρηση 
ων ερμηνείας 
, διαδρομές ερμηνείας 

 
 
 
 

www.edozoume.gr

 

γεωργικών οικοσυστημάτ

Περιοχές Ν2K για τις οπο
υλοποιηθεί δράσεις ενημ
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No) 
Περιοχές Ν2K όπου έχου
Σχέδια Διαχείρισης Φυσι
Πολιτιστικών/ αγροτικών
γεωργικών οικοσυστημάτ
Περιοχές Ν2K όπου έχου
έργα για τον έλεγχο και τ
εισβαλλόντων ξενικών ει

ν 

ν

Περιοχές N2K όπου έχει 
πραγματοποιηθεί οικονομ
κοινωνική αποτίμηση τω
οικοσυστημικών υπηρεσι

η 
Κέντρα Πληροφόρησης μ
ερμηνείας περιβάλλοντος
κατασκευαστεί, ανανεωθ
συντηρηθεί ή αποκαταστ

Εποπτεία της κατάσταση
οικοτόπων και ειδών κοιν
ενδιαφέροντος (Ναι/Όχι)

 

Περιοχές Ν2K όπου έχου
δράσεις αποκατάστασης 
κατάστασης των υγροτόπ
διαχείριση απόληψης νερ
βελτίωση/αποκατάσταση
ισοζυγίου (No) 
Περιοχές Ν2K με υγροτό
έχουν υλοποιηθεί δράσει
ενημέρωσης-ευαισθητοπ
ειδικές ομάδες χρηστών (

η 
Κέντρα Πληροφόρησης μ
ερμηνείας περιβάλλοντος
κατασκευαστεί, ανανεωθ
συντηρηθεί ή αποκαταστ

Περιοχές Ν2K όπου 
κατασκευάστηκαν, αναδε
συντηρήθηκαν διαδρομές
ερμηνείας περιβάλλοντος

 
των (No) 

οίες έχουν 
έρωσης - 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

υν εκπονηθεί 
ικών και 
ν τοπίων, 
των (No) 

Δ/Υ 

υν υλοποιηθεί 
την εξάλειψη 
ιδών (No) 

Ξενικά είδη
μελέτες εκτ
διαχειριστικ

μική και 
ν 
ιών (No) 

Δ/Υ 

με εκθέσεις 
ς που έχουν 
θεί, 
ταθεί (No) 

Διαδρομές ε
έχουν κατασ
συντηρηθεί 
N2K (No) 

ς διατήρησης 
νοτικού 
 

Έργα που υλ
παρακολούθ
οικοτόπων (

υν γίνει 
της τροφικής 

πων, 
ρού ή 
η υδρολογικού 

Δ/Υ 

όπους όπου 
ς 
οίησης σε 
(No) 

Δ/Υ 

με εκθέσεις 
ς που έχουν 
θεί, 
ταθεί (No) 

Διαδρομές ε
έχουν κατασ
συντηρηθεί 
N2K (No) 

είχτηκαν και 
ς/χώροι 
ς (No) 

Διαδρομές/χ
περιβάλλοντ
αναδείχτηκα

η για τα οποία εκπονηθεί 
ίμησης κινδύνου ή 

κές δράσεις (No) 

ερμηνείας περιβάλλοντος πο
σκευαστεί, ανανεωθεί, 
ή αποκατασταθεί σε περιοχ

λοποιούν δράσεις 
θησης ειδών και τύπων 
(Νο) 

ερμηνείας περιβάλλοντος πο
σκευαστεί, ανανεωθεί, 
ή αποκατασταθεί σε περιοχ

χώροι ερμηνείας 
τος που κατασκευάστηκαν,
αν και συντηρήθηκαν (No)

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Κατάλογος των 
εισβαλλόντων ξενικών 
(Ναι/Όχι) 

Δ/Υ 

ου 

χές 

Περιοχές Ν2K όπου έχ
κατασκευαστεί, ανανεω
συντηρηθεί ή αποκατασ
εκθέσεις/διαδρομές 
ερμηνείας περιβάλλοντ
(No) 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

ου 

χές 

Περιοχές Ν2K όπου έχ
κατασκευαστεί, ανανεω
συντηρηθεί ή αποκατασ
εκθέσεις/διαδρομές 
ερμηνείας περιβάλλοντ
(No) 

 Δ/Υ 

0 - 

0 - 

ειδών 0 0 

0 - 

χουν 
ωθεί, 
σταθεί 

τος 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

Μ/Δ - 

χουν 
ωθεί, 
σταθεί 

τος 

0 24 

4 24 

29 

- 

- 

Όχι 

- 

Μ/Δ 

- 

- 

- 

4 

- 



 
 
 

55 ΕΤ

56 ΕΤ

57 ΕΤ

58 ΕΤ

59 ΕΤ

60 ΕΤ

 

ΤΠΑ 

Παρουσίαση και αν
οικοσυστημάτων τη
Αιγαίου μέσα από έ
εικονικής πραγματι

ΤΠΑ 
ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΗΛ

ΤΠΑ 
Συντήρηση και ανά
Δάσους Λέσβου - Π
Απολιθωμένη 

ΤΠΑ 
Προστασία, φύλαξη
διατηρητέου μνημε
Ράντη" Νήσου Ικαρ

ΤΠΑ 

Δράσεις ενημέρωση
πολιτών με σκοπό τ
προστασία των οικο
βιοποικιλότητας  

ΤΠΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟ
ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ

νάδειξη των 
ης Περιφέρειας Βορείου 
ένα ψηφιακό περιβάλλον 
ικότητας 

ΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ 
ΛΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 

άδειξη Απολιθωμένου 
Περιοχή Κύρια 

η και αναβάθμιση του 
ίου της φύσης "Δάσος 
ρίας  

ης ευαισθητοποίησης των 
την ανάδειξη και 
οτόπων και της 

ΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ 
ΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ 

Ν 

10/1a-15

Ανανέωση, συν
εκθέσεων ερμη
υφιστάμενα Κέ
Προστατευόμεν
διαδρομών ερμ

10/1a-15

Ανανέωση, συν
εκθέσεων ερμη
υφιστάμενα Κέ
Προστατευόμεν
διαδρομών ερμ

25/2b-6

Κατασκευή, αν
ανοιχτών χώρω
περιβάλλοντος,
περιβάλλοντος

10/1a-15

Ανανέωση, συν
εκθέσεων ερμη
υφιστάμενα Κέ
Προστατευόμεν
διαδρομών ερμ

20/1a-22
Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

12/2a-5

Δράσεις διαμόρ
και διαχείρισης
την βελτίωση τ
περιοχών Ν200

10/1a-15

Ανανέωση, συν
εκθέσεων ερμη
υφιστάμενα Κέ
Προστατευόμεν
διαδρομών ερμ

20/1a-22
Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

10/1a-15

Ανανέωση, συν
εκθέσεων ερμη
υφιστάμενα Κέ
Προστατευόμεν
διαδρομών ερμ

ντήρηση και αποκατάσταση
ηνείας περιβάλλοντος σε 
έντρα Πληροφόρησης 
νων Περιοχών & 

μηνείας περιβάλλοντος 

ντήρηση και αποκατάσταση
ηνείας περιβάλλοντος σε 
έντρα Πληροφόρησης 
νων Περιοχών & 

μηνείας περιβάλλοντος 

νάδειξη και συντήρηση 
ων ερμηνείας 
, διαδρομές ερμηνείας 

ντήρηση και αποκατάσταση
ηνείας περιβάλλοντος σε 
έντρα Πληροφόρησης 
νων Περιοχών & 

μηνείας περιβάλλοντος 

υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 

ρφωσης, αποκατάστασης 
ς πράσινων υποδομών για 
της διασύνδεσης των 
00 σε περιφερειακό επίπεδο

ντήρηση και αποκατάσταση
ηνείας περιβάλλοντος σε 
έντρα Πληροφόρησης 
νων Περιοχών & 

μηνείας περιβάλλοντος 

υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 

ντήρηση και αποκατάσταση
ηνείας περιβάλλοντος σε 
έντρα Πληροφόρησης 
νων Περιοχών & 

μηνείας περιβάλλοντος 
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η 
Κέντρα Πληροφόρησης μ
ερμηνείας περιβάλλοντος
κατασκευαστεί, ανανεωθ
συντηρηθεί ή αποκαταστ

η 
Κέντρα Πληροφόρησης μ
ερμηνείας περιβάλλοντος
κατασκευαστεί, ανανεωθ
συντηρηθεί ή αποκαταστ

Περιοχές Ν2K όπου 
κατασκευάστηκαν, αναδε
συντηρήθηκαν διαδρομές
ερμηνείας περιβάλλοντος

η 
Κέντρα Πληροφόρησης μ
ερμηνείας περιβάλλοντος
κατασκευαστεί, ανανεωθ
συντηρηθεί ή αποκαταστ

Περιοχές Ν2K για τις οπο
υλοποιηθεί δράσεις ενημ
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No) 

ο 

Έργα που έχουν υλοποιη
διαμόρφωση, αποκατάστ
διαχείριση πράσινων υπο
την βελτίωση της διασύν
περιοχών Ν2Κ σε περιφε
επίπεδο (No) 

η 
Κέντρα Πληροφόρησης μ
ερμηνείας περιβάλλοντος
κατασκευαστεί, ανανεωθ
συντηρηθεί ή αποκαταστ

Περιοχές Ν2K για τις οπο
υλοποιηθεί δράσεις ενημ
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No) 

η 
Κέντρα Πληροφόρησης μ
ερμηνείας περιβάλλοντος
κατασκευαστεί, ανανεωθ
συντηρηθεί ή αποκαταστ

 

με εκθέσεις 
ς που έχουν 
θεί, 
ταθεί (No) 

Διαδρομές ε
έχουν κατασ
συντηρηθεί 
N2K (No) 

με εκθέσεις 
ς που έχουν 
θεί, 
ταθεί (No) 

Διαδρομές ε
έχουν κατασ
συντηρηθεί 
N2K (No) 

είχτηκαν και 
ς/χώροι 
ς (No) 

Διαδρομές/χ
περιβάλλοντ
αναδείχτηκα

με εκθέσεις 
ς που έχουν 
θεί, 
ταθεί (No) 

Διαδρομές ε
έχουν κατασ
συντηρηθεί 
N2K (No) 

οίες έχουν 
έρωσης - 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

θεί για 
αση και 

οδομών για 
δεσης των 

ερειακό 

Δ/Υ 

με εκθέσεις 
ς που έχουν 
θεί, 
ταθεί (No) 

Διαδρομές ε
έχουν κατασ
συντηρηθεί 
N2K (No) 

οίες έχουν 
έρωσης - 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

με εκθέσεις 
ς που έχουν 
θεί, 
ταθεί (No) 

Διαδρομές ε
έχουν κατασ
συντηρηθεί 
N2K (No) 

ερμηνείας περιβάλλοντος πο
σκευαστεί, ανανεωθεί, 
ή αποκατασταθεί σε περιοχ

ερμηνείας περιβάλλοντος πο
σκευαστεί, ανανεωθεί, 
ή αποκατασταθεί σε περιοχ

χώροι ερμηνείας 
τος που κατασκευάστηκαν,
αν και συντηρήθηκαν (No)

ερμηνείας περιβάλλοντος πο
σκευαστεί, ανανεωθεί, 
ή αποκατασταθεί σε περιοχ

ερμηνείας περιβάλλοντος πο
σκευαστεί, ανανεωθεί, 
ή αποκατασταθεί σε περιοχ

ερμηνείας περιβάλλοντος πο
σκευαστεί, ανανεωθεί, 
ή αποκατασταθεί σε περιοχ

ου 

χές 

Περιοχές Ν2K όπου έχ
κατασκευαστεί, ανανεω
συντηρηθεί ή αποκατασ
εκθέσεις/διαδρομές 
ερμηνείας περιβάλλοντ
(No) 

ου 

χές 

Περιοχές Ν2K όπου έχ
κατασκευαστεί, ανανεω
συντηρηθεί ή αποκατασ
εκθέσεις/διαδρομές 
ερμηνείας περιβάλλοντ
(No) 

 Δ/Υ 

ου 

χές 

Περιοχές Ν2K όπου έχ
κατασκευαστεί, ανανεω
συντηρηθεί ή αποκατασ
εκθέσεις/διαδρομές 
ερμηνείας περιβάλλοντ
(No) 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

ου 

χές 

Περιοχές Ν2K όπου έχ
κατασκευαστεί, ανανεω
συντηρηθεί ή αποκατασ
εκθέσεις/διαδρομές 
ερμηνείας περιβάλλοντ
(No) 

Δ/Υ 

ου 

χές 

Περιοχές Ν2K όπου έχ
κατασκευαστεί, ανανεω
συντηρηθεί ή αποκατασ
εκθέσεις/διαδρομές 
ερμηνείας περιβάλλοντ

χουν 
ωθεί, 
σταθεί 

τος 

Μ/Δ Μ/Δ 

χουν 
ωθεί, 
σταθεί 

τος 

0 1 

1 1 

χουν 
ωθεί, 
σταθεί 

τος 

1 0 

1 0 

1 - 

χουν 
ωθεί, 
σταθεί 

τος 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

χουν 
ωθεί, 
σταθεί 

τος 

0 0 

30 

Μ/Δ 

1 

- 

1 

0 

- 

Μ/Δ 

- 

0 



 
 
 

61 ΕΤ

 

ΤΠΑ 
Διαχειριστικές παρε
Προστατευόμενη Π
Σαρίας  

εμβάσεις στην 
Περιοχή Β. Καρπάθου – 

17/1a-20
Εποπτεία της κ
οικοτόπων και 
τέταρτης 6ετού

20/1a-22
Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

21/1a-24
Διαρκής κατάρ
του συστήματο
περιβάλλοντος

5/1b-6

Σχέδια Διαχείρ
διαχείρισης Φυ
αγροτικών τοπί
οικοσυστημάτω

12/1b-7

Υλοποίηση μέτ
αποκατάσταση
ενδυνάμωση φυ
φυτεύσεις 

10/1a-15

Ανανέωση, συν
εκθέσεων ερμη
υφιστάμενα Κέ
Προστατευόμεν
διαδρομών ερμ

20/1a-22
Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

13/1c-17
Δράσεις για πρ
θανάτων ατόμω

13/1c-19
Πρόγραμμα εγκ
φωλιών, νησίδω
συγκεκριμένα ε

13/1c-21
Έλεγχος αριθμο
στις θαλάσσιες

19/1c-28 Περιορισμός ρύ

12/2a-4
Ενίσχυση της π
οικοσυστημάτω
στις κλιματικές

κατάστασης διατήρησης 
ειδών και σύνταξη της 

ύς εθνικής έκθεσης 

υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 

ρτιση στελεχών/ προσωπικού
ος διαχείρισης του φυσικού 

ισης και υλοποίηση της 
υσικών και Πολιτιστικών/ 
ίων, γεωργικών 
ων 
τρων & έργων 
ς της βιοποικιλότητας, π.χ. 
υσικής αναγέννησης και 

ντήρηση και αποκατάσταση
ηνείας περιβάλλοντος σε 
έντρα Πληροφόρησης 
νων Περιοχών & 

μηνείας περιβάλλοντος 

υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 

όληψη και περιορισμό 
ων από αλιευτικά εργαλεία

κατάστασης τεχνητών 
ων και σχεδίων για 
είδη χαρακτηρισμού 

ού τουριστικών σκαφών 
ς σπηλιές 

ύπανσης, έλεγχος βόσκησης

προσαρμοστικότητας των 
ων και της βιοποικιλότητας 
ς αλλαγές 
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Εποπτεία της κατάσταση
οικοτόπων και ειδών κοιν
ενδιαφέροντος (Ναι/Όχι)
Περιοχές Ν2K για τις οπο
υλοποιηθεί δράσεις ενημ
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No) 

ύ 
Σεμινάρια κατάρτισης στ
προσωπικού του συστήμα
διαχείρισης του φυσικού 
περιβάλλοντος (No) 
Περιοχές Ν2K όπου έχου
Σχέδια Διαχείρισης Φυσι
Πολιτιστικών/ αγροτικών
γεωργικών οικοσυστημάτ
Περιοχές Ν2K όπου έχου
μέτρα και δράσεις για την
αποκατάσταση της βιοπο
για τους οικοτόπους-στόχ

η 
Κέντρα Πληροφόρησης μ
ερμηνείας περιβάλλοντος
κατασκευαστεί, ανανεωθ
συντηρηθεί ή αποκαταστ

Περιοχές Ν2K για τις οπο
υλοποιηθεί δράσεις ενημ
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No) 
Θαλάσσιες περιοχές Ν2K
μέτρα με στόχο τον περιο
θανάτων ατόμων από αλι
εργαλεία για τα είδη-στό

Τεχνητές φωλιές, νησίδες
που έχουν εγκατασταθεί 
στόχους (No) 

Περιοχές Ν2K όπου πραγ
έλεγχος των τουριστικών

ς
Περιοχές Ν2K στις οποίε
πραγματοποιείται έλεγχο
της ρύπανσης και της βόσ
Έργα που έχουν υλοποιη
ενίσχυση της προσαρμοσ
των οικοσυστημάτων και

 

ς διατήρησης 
νοτικού 
 

Έργα που υλ
παρακολούθ
οικοτόπων (

οίες έχουν 
έρωσης - 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

τελεχών/ 
ατος 

Στελέχη/προ
διαχείρισης 
που έχει κατ

υν εκπονηθεί 
ικών και 
ν τοπίων, 
των (No) 

Δ/Υ 

υν υλοποιηθεί 
ν 

οικιλότητας 
χους (No) 

Δ/Υ 

με εκθέσεις 
ς που έχουν 
θεί, 
ταθεί (No) 

Διαδρομές ε
έχουν κατασ
συντηρηθεί 
N2K (No) 

οίες έχουν 
έρωσης - 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

K όπου έχουν 
ορισμό 
ιευτικά 
χους (Νο) 

Έργα για το
ατόμων από
είδη-στόχου

ς και σχεδίες 
για τα είδη-

Περιοχές N2
τεχνητές φω
τα είδη-στόχ

γματοποιείται 
ν σκαφών (No)

Δ/Υ 

ες 
ος περιορισμού 
σκησης (No) 

Δ/Υ 

θεί για την 
στικότητας 
ι της 

Περιοχές N2
έργα για την
προσαρμοστ

λοποιούν δράσεις 
θησης ειδών και τύπων 
(Νο) 

οσωπικό του συστήματος 
του φυσικού περιβάλλοντο

ταρτιστεί (No) 

ερμηνείας περιβάλλοντος πο
σκευαστεί, ανανεωθεί, 
ή αποκατασταθεί σε περιοχ

ον περιορισμό θανάτων 
ό αλιευτικά εργαλεία για τα 
υς (Νο) 

2K όπου έχουν εγκατασταθ
ωλιές, νησίδες και σχεδίες γ
χους (No) 

2K όπου έχουν υλοποιηθεί 
ν ενίσχυση της 
τικότητας των 

(No)

Δ/Υ 

Δ/Υ 

ος Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

ου 

χές 

Περιοχές Ν2K όπου έχ
κατασκευαστεί, ανανεω
συντηρηθεί ή αποκατασ
εκθέσεις/διαδρομές 
ερμηνείας περιβάλλοντ
(No) 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

θεί 
ια 

Είδη για τα οποία έχουν
εγκατασταθεί τεχνητές 
φωλιές, νησίδες και σχε
(No) 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Όχι 0 

0 - 

0 0 

0 - 

0 - 

χουν 
ωθεί, 
σταθεί 

τος 

1 0 

1 - 

1 1 

ν 

εδίες 
100 1 

1 - 

1 - 

1 1 

31 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

2 

- 

- 

- 



 
 
 

62 ΕΤ

63 ΕΤ

 

ΤΠΑ 
Δράσεις προστασία
Υγροτόπων Περιφέ
NATURA 2000» 

ΤΠΑ 
Δράσεις για την προ
του οικοσυστήματο
Δήμου Ρόδου 

ας και ανάδειξης 
έρειας Ν. Αιγαίου, δικτύου 

οστασία και διατήρηση 
ος Κοιλάδας Πεταλούδων 

20/2b-4
Σύνταξη υλικού
του δικτύου Na
περιφερειακής 

24/2b-5
Δράσεις/ έργα υ
τουρισμού και 

20/1a-22
Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

5/2a-1

Καθορισμός πρ
τη διατήρηση κ
υγροτόπων που
κλιματική αλλα

20/1d-18
Ενημέρωση-ευ
ομάδων χρηστώ

10/1a-15

Ανανέωση, συν
εκθέσεων ερμη
υφιστάμενα Κέ
Προστατευόμεν
διαδρομών ερμ

20/1a-22
Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

12/1b-7

Υλοποίηση μέτ
αποκατάσταση
ενδυνάμωση φυ
φυτεύσεις 

13/1b-16

Μέτρα και έργα
ασπονδύλων γι
κατάλληλων μι
υδρολογικών σ
διαθέρισης 

17/1b-26
Ανάπτυξη υποδ
(πυροφυλάκια, 

ύ επικοινωνίας για προβολή
atura ως μοχλού 
ανάπτυξης 

υποστήριξης του πράσινου 
του οικοτουρισμού 

υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 

ροτεραιοτήτων δράσης για 
και αποκατάσταση 
υ κινδυνεύουν από την 
αγή 

αισθητοποίηση ειδικών 
ών των υγροτόπων 

ντήρηση και αποκατάσταση
ηνείας περιβάλλοντος σε 
έντρα Πληροφόρησης 
νων Περιοχών & 

μηνείας περιβάλλοντος 

υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 

τρων & έργων 
ς της βιοποικιλότητας, π.χ. 
υσικής αναγέννησης και 

α διαχείρισης ειδών 
ια τη διατήρηση 
ικρο-κλιματικών και 

συνθηκών στους χώρους 

δομών πυροπροστασίας 
δεξαμενές πυρόσβεσης) 
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βιοποικιλότητας στις κλι
αλλαγές στο Δίκτυο N2K

ή 
Περιοχές N2K όπου δημι
υλικό επικοινωνίας για π
δικτύου Natura ως μοχλο
περιφερειακής ανάπτυξη

Έργα υποστήριξης του πρ
τουρισμού και του οικοτο
περιοχές N2K (No) 

Περιοχές Ν2K για τις οπο
υλοποιηθεί δράσεις ενημ
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No) 
Περιοχές Ν2K όπου έχου
προτεραιότητες δράσης γ
διατήρηση και αποκατάσ
υγροτόπων που κινδυνεύ
κλιματική αλλαγή (No) 
Περιοχές Ν2K με υγροτό
έχουν υλοποιηθεί δράσει
ενημέρωσης-ευαισθητοπ
ειδικές ομάδες χρηστών (

η 
Κέντρα Πληροφόρησης μ
ερμηνείας περιβάλλοντος
κατασκευαστεί, ανανεωθ
συντηρηθεί ή αποκαταστ

Περιοχές Ν2K για τις οπο
υλοποιηθεί δράσεις ενημ
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No) 
Περιοχές Ν2K όπου έχου
μέτρα και δράσεις για την
αποκατάσταση της βιοπο
για τους οικοτόπους-στόχ
Περιοχές Ν2K όπου έχου
μέτρα και έργα διαχείρισ
διατήρηση κατάλληλων μ
κλιματικών και υδρολογι
συνθηκών στους χώρους 
για τα είδη-στόχους(No)
Περιοχές Ν2K όπου έχου
εγκατασταθεί υποδομές 
πυροπροστασίας (No) 

 
ματικές 

K (No) 
οικοσυστημ
στις κλιματι

ιουργήθηκε 
ροβολή του 

ού 
ς (No) 

Δ/Υ 

ράσινου 
ουρισμού σε 

Πειοχές N2K
δράσεις/ έργ
τουρισμού κ
περιοχές (N

οίες έχουν 
έρωσης - 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

υν καθοριστεί 
για τη 
σταση 
ουν από την 

Δ/Υ 

όπους όπου 
ς 
οίησης σε 
(No) 

Δ/Υ 

με εκθέσεις 
ς που έχουν 
θεί, 
ταθεί (No) 

Διαδρομές ε
έχουν κατασ
συντηρηθεί 
N2K (No) 

οίες έχουν 
έρωσης - 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

υν υλοποιηθεί 
ν 

οικιλότητας 
χους (No) 

Δ/Υ 

υν υλοποιηθεί 
ης για τη 
μικρο-
ικών 
διαθέρισης 

Είδη για τα 
μέτρα και έρ
διατήρηση κ
κλιματικών 
στους χώρο

υν 
Δ/Υ 

μάτων και της βιοποικιλότητ
ικές αλλαγές (No) 

K όπου υλοποιήθηκαν 
γα υποστήριξης του πράσιν
και του οικοτουρισμού σε 

No) 

ερμηνείας περιβάλλοντος πο
σκευαστεί, ανανεωθεί, 
ή αποκατασταθεί σε περιοχ

οποία έχουν υλοποιηθεί 
ργα διαχείρισης για τη 
κατάλληλων μικρο-
και υδρολογικών συνθηκώ
υς διαθέρισης (No) 

τας 

Δ/Υ 

ου 
Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

ου 

χές 

Περιοχές Ν2K όπου έχ
κατασκευαστεί, ανανεω
συντηρηθεί ή αποκατασ
εκθέσεις/διαδρομές 
ερμηνείας περιβάλλοντ
(No) 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

ν 
Δ/Υ 

Δ/Υ 

1 - 

1 1 

13 - 

13 - 

13 - 

χουν 
ωθεί, 
σταθεί 

τος 

0 0 

0 - 

0 - 

0 0 

0 - 

32 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

- 

- 

- 

- 



 
 
 

64 ΕΓΤ

65 ΕΓΤ

66 ΕΓΤ

67 ΕΓΤ

68 Π

 

ΤΑΑ 
Υπομέτρο 7.1: Εκπό
διαχείρισης για τον 
προστατευόμενες π

ΤΑΑ 
Δράση 10.1.1: Προσ
ορνιθοπανίδας 

ΤΑΑ Μέτρο 11: Βιολογικ

ΤΑΑ 
Υπομέτρο 12.2: Αν
δασικές περιοχές το

ΠΤ 
Εφαρμογή τριών σχ
– Κιρκινέζι – Ασπρ

όνηση θεματικών σχεδίων 
τομέα της γεωργίας σε 
εριοχές 

στασία της άγριας 

κή γεωργία 

ντισταθμιστική ενίσχυση σε 
ου Natura 2000 

χεδίων δράσης (Νανόχηνα 
ροπάρης) 

25/2b-6

Κατασκευή, αν
ανοιχτών χώρω
περιβάλλοντος,
περιβάλλοντος

5/1b-6

Σχέδια Διαχείρ
διαχείρισης Φυ
αγροτικών τοπί
οικοσυστημάτω

12/1b-10

Προσδιορισμός
απαιτήσεων τω
των σχετικών α
τον σχεδιασμό 
στις καλλιέργει

15/1d-17
Υλοποίηση παρ
γεωργικών πρα
περιοχές σημαν

15/2c-4

Ενίσχυση επιχε
ανταγωνιστικότ
παραγωγών σε 
- Δημιουργία π
περιβαλλοντική
και καλλιεργητ

15/2c-5
Προστασία, βιο
διαχείριση και 
των αρτύσιμων

15/1b-22

Υλοποίηση δασ
μέτρων: Δημιου
εκμετάλλευσης
διαδικασίες δεν
αναδάσωσης, δ
βλάστησης 

5/1a-4
Προσδιορισμός
πρακτικών για 
αντιστάθμισης 

5/1a-5

Χαρτογράφηση
ότι αφορά σε έρ
δύνανται να πρ
σημαντικές επιπ
χαρακτηρισμού

5/1a-6

Χαρτογράφηση
υποδομών (δίκτ
πυλώνες υψηλή
προς τα είδη χα
επίπεδο 

5/1a-8 Χαρτογράφηση

νάδειξη και συντήρηση 
ων ερμηνείας 
, διαδρομές ερμηνείας 

ισης και υλοποίηση της 
υσικών και Πολιτιστικών/ 
ίων, γεωργικών 
ων 
ς των οικολογικών 

ων ειδών ορνιθοπανίδας και 
αγροτικών πρακτικών για 
στοχευμένων παρεμβάσεων
ιες 

ρεμβάσεων εξορθολογισμού
ακτικών σε παρακείμενες 
ντικών υγροτόπων 

ειρηματικότητας και 
τητας επιχειρήσεων και 
προστατευόμενες περιοχής

πρωτοκόλλου 
ής πιστοποίησης προϊόντων
τικών πρακτικών 
ολογική παραγωγή, 
αειφόρος εκμετάλλευση 

ν βοτάνων 
σο-περιβαλλοντικών 
υργία ζωνών μη 
ς, διατήρηση νεκρού ξύλου,
ντροφύτευσης ή 
διαχείριση ειδικής 

ς προτύπων και καλών 
κατηγορίες μέτρων 
σε μεγάλα έργα υποδομής

η Ζωνών Ευαισθησίας σε 
ργα και δραστηριότητες που

ροκαλέσουν όχληση με 
ιπτώσεις στα είδη 
ύ 
η ευαισθησίας γραμμικών 
τυα μεταφοράς ρεύματος, 
ής τάσης, αιολικά πάρκα) ω
αρακτηρισμού σε εθνικό 

η πυρήνων κατανομής και 
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Περιοχές Ν2K όπου 
κατασκευάστηκαν, αναδε
συντηρήθηκαν διαδρομές
ερμηνείας περιβάλλοντος
Περιοχές Ν2K όπου έχου
Σχέδια Διαχείρισης Φυσι
Πολιτιστικών/ αγροτικών
γεωργικών οικοσυστημάτ

ν 

Περιοχές Ν2K όπου έχου
στοχευμένες παρεμβάσει
καλλιέργειες για είδη ορν
(No) 

ύ 
Περιοχές Ν2K όπου υλοπ
παρεμβάσεις εξορθολογι
γεωργικών πρακτικών σε
παρακείμενες περιοχές σ
υγροτόπων (No) 

ς 

ν 

Περιοχές N2K όπου έχου
δράσεις ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας επιχ
παραγωγών (Νο) 

Εκτάσεις σε περιοχές N2
χρηματοδοτηθεί η βιολογ
παραγωγή καλλιεργειών 

, 
Περιοχές Ν2K όπου έχου
δασο-περιβαλλοντικά μέτ
δασικούς οικοτόπους (No

Πρότυπα και καλές πρακ
κατηγορίες μέτρων αντισ
μεγάλα έργα υποδομής (Ν

υ 
Μελέτες Χαρτογράφηση
Ευαισθησίας για τα είδη-

ως 
Μελέτες χαρτογράφησης
γραμμικών υποδομών για
στόχους (No) 

Περιοχές Ν2K όπου έχει 

 

είχτηκαν και 
ς/χώροι 
ς (No) 

Διαδρομές/χ
περιβάλλοντ
αναδείχτηκα

υν εκπονηθεί 
ικών και 
ν τοπίων, 
των (No) 

Δ/Υ 

υν υλοποιηθεί 
ις στις 
νιθοπανίδας 

Έκταση αγρ
N2K όπου έ
παρεμβάσει
ορνιθοπανίδ

ποιούνται 
σμού 
ε 
ημαντικών 

Δ/Υ 

υν υλοποιηθεί 

χειρήσεων και 
Δ/Υ 

K όπου έχει 
γική 
(ha) 

Δ/Υ 

υν υλοποιηθεί 
τρα για τους 
o) 

Δ/Υ 

κτικές για 
στάθμισης σε 
Ναι/Όχι) 

Δ/Υ 

ς Ζωνών 
-στόχους (No)

Περιοχές Ν2
μελέτες Χαρ
Ευαισθησία

ς ευαισθησίας 
α τα είδη-

Περιοχές Ν2
μελέτες χαρ
γραμμικών υ
στόχους (No

γίνει Είδη για τα 

χώροι ερμηνείας 
τος που κατασκευάστηκαν,
αν και συντηρήθηκαν (No)

ροτεμαχίων εντός περιοχών 
έχουν υλοποιηθεί στοχευμέν
ις στις καλλιέργειες για είδη
δας (ha) 

2K όπου έχουν υλοποιηθεί 
ρτογράφησης Ζωνών 

ας για τα είδη-στόχους (No)

2K όπου έχουν εκπονηθεί 
ρτογράφησης ευαισθησίας 
υποδομών για τα είδη-
o) 

οποία έχει γίνει 

 Δ/Υ 

Δ/Υ 

νες 
η 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Είδη για τα οποία έχουν
υλοποιηθεί μελέτες 
Χαρτογράφησης Ζωνώ
Ευαισθησίας για τα είδ
στόχους (No) 

Είδη για τα οποία έχουν
εκπονηθεί μελέτες 
χαρτογράφησης ευαισθ
γραμμικών υποδομών (

Δ/Υ 

0 0 

Μ/Δ - 

Μ/Δ Μ/Δ 

83 - 

305 - 

52.332 - 

Μ/Δ - 

Μ/Δ - 

ν 

ών 
η-

Μ/Δ Μ/Δ 

ν 

θησίας 
(No) 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

33 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Μ/Δ 

Μ/Δ 

- 



 
 
 

 

κρίσιμων ενδια
ειδών χαρακτηρ

7/1a-10
Προώθηση συν
εμπλεκόμενους
παραγωγικούς 

13/1a-17
Έλεγχος της πα
δηλητηριασμέν

17/1a-20
Εποπτεία της κ
οικοτόπων και 
τέταρτης 6ετού

19/1a-21
Επόπτευση και
περιοχών 

20/1a-22
Ενημέρωση - ευ
ομάδων χρηστώ
δικτύου Natura

21/1a-24
Διαρκής κατάρ
του συστήματο
περιβάλλοντος

12/1b-10

Προσδιορισμός
απαιτήσεων τω
των σχετικών α
τον σχεδιασμό 
στις καλλιέργει

13/1b-14
Δημιουργία και
Τροφοδοσίας Π
Πτηνών (ΧΤΑΠ

12/1c-8
Αποκατάσταση
γλυκού/ αλμυρ

12/1d-7

Υλοποίηση Ειδ
Σχεδίων, π.χ για
πολλαπλών σκο
κλιματική αλλα
επισκεψιμότητα

13/1d-11
Παρεμβάσεις π
θνησιμότητας τ
υγροτόπων σε γ

αιτημάτων επικρατειακών 
ρισμού 

νεργασιών/ δικτυώσεων με 
ς θεσμικούς & 
φορείς 

αράνομης χρήσης 
νων δολωμάτων 

κατάστασης διατήρησης 
ειδών και σύνταξη της 

ύς εθνικής έκθεσης 
ι φύλαξη προστατευόμενων

υαισθητοποίηση ειδικών 
ών των περιοχών του 
a 2000 

ρτιση στελεχών/ προσωπικού
ος διαχείρισης του φυσικού 

ς των οικολογικών 
ων ειδών ορνιθοπανίδας και 
αγροτικών πρακτικών για 
στοχευμένων παρεμβάσεων
ιες 

ι λειτουργία Χώρων 
Πτωματοφάγων Αρπακτικών
Π) σε εθνικό επίπεδο 

η υδρολογικού ισοζυγίου 
ού νερού 

δικών Διαχειριστικών 
α καλαμώνες, βόσκηση 
οπών, προσαρμογή στην 
αγή, αλιευτική διαχείριση, 
α 

περιορισμού της 
της ορνιθοπανίδας 
γραμμικές υποδομές 
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χαρτογράφηση πυρήνων 
και κρίσιμων ενδιαιτημάτ
είδη-στόχους (No) 
Έργα για την προώθηση 
δικτυώσεων με εμπλεκόμ
θεσμικούς & παραγωγικο
(No) 
Περιοχές Ν2K όπου πραγ
έλεγχος της παράνομης χ
δηλητηριασμένων δολωμ
Εποπτεία της κατάσταση
οικοτόπων και ειδών κοιν
ενδιαφέροντος (Ναι/Όχι)

ν Περιοχές Ν2K όπου πραγ
επόπτευση και φύλαξη (N
Περιοχές Ν2K για τις οπο
υλοποιηθεί δράσεις ενημ
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No) 

ύ 
Σεμινάρια κατάρτισης στ
προσωπικού του συστήμα
διαχείρισης του φυσικού 
περιβάλλοντος (No) 

ν 

Περιοχές Ν2K όπου έχου
στοχευμένες παρεμβάσει
καλλιέργειες για είδη ορν
(No) 

ν 

Χώροι Τροφοδοσίας Πτω
Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤ
έχουν δημιουρηγηθεί για
στόχους (No) 
Περιοχές Ν2K όπου έχου
έργα αποκατάστασης υδρ
ισοζυγίου γλυκού/ αλμυρ
τους οικοτόπους-στόχους

Περιοχές Ν2K όπου έχου
Ειδικά Διαχειριστικά Σχέ
είδη/οικοτόπους στόχους

Περιοχές Ν2K όπου έχου
παρεμβάσεις περιορισμού
θνησιμότητας της ορνιθο
υγροτόπων σε γραμμικές
(No) 

 
κατανομής 
των για τα 

χαρτογράφη
κρίσιμων εν

συνεργασιών/ 
μενους 
ούς φορείς 

Περιοχές Ν2
έργα για την
δικτυώσεων
θεσμικούς &

γματοποιείται 
χρήσης 
μάτων (No) 

Δ/Υ 

ς διατήρησης 
νοτικού 
 

Έργα που υλ
παρακολούθ
οικοτόπων (

γματοποιείται 
No) 

Περιστατικά
αρχές (No)

οίες έχουν 
έρωσης - 

ών ομάδων 
Δ/Υ 

τελεχών/ 
ατος 

Στελέχη/προ
διαχείρισης 
που έχει κατ

υν υλοποιηθεί 
ις στις 
νιθοπανίδας 

Έκταση αγρ
N2K όπου έ
παρεμβάσει
ορνιθοπανίδ

ωματοφάγων 
ΤΑΠ) που 
τα είδη-

Είδη για τα 
Χώροι Τροφ
Αρπακτικών

υν υλοποιηθεί 
ρολογικού 
ρού νερού για 
ς (No) 

Οικότοποι γ
υλοποιηθεί 
υδρολογικού
νερού (No)

υν υλοποιηθεί 
έδια για τα 
ς (No) 

Δ/Υ 

υν γίνει 
ύ της 

οπανίδας 
ς υποδομές 

Δ/Υ 

ηση πυρήνων κατανομής κα
νδιαιτημάτων (No) 

2K όπου έχουν λάβει χώρα 
ν προώθηση συνεργασιών/ 
ν με εμπλεκόμενους 
& παραγωγικούς φορείς (No

λοποιούν δράσεις 
θησης ειδών και τύπων 
(Νο) 
ά που έχουν αναφερθεί στις

οσωπικό του συστήματος 
του φυσικού περιβάλλοντο

ταρτιστεί (No) 

ροτεμαχίων εντός περιοχών 
έχουν υλοποιηθεί στοχευμέν
ις στις καλλιέργειες για είδη
δας (ha) 

οποία έχουν δημιουργηθεί 
φοδοσίας Πτωματοφάγων 
ν Πτηνών (ΧΤΑΠ) (No) 

για τους οποίους έχουν 
έργα αποκατάστασης 
ύ ισοζυγίου γλυκού/ αλμυρ

αι 

o) 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

ς 
Δ/Υ 

Δ/Υ 

ος Δ/Υ 

νες 
η 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

ρού 
Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ Μ/Δ 

Μ/Δ - 

Μ/Δ - 

34 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



 
 
 

 

 

*Δ/Υ: Δεν υπά
Δεν έχουν γίνε

άρχει, Μ/Δ: Μη διαθ
ει εντάξεις ή δεν έχε

 

θέσιμο (LIFE: Οι δ
ει ενεργοποιηθεί το 

15/1d-17
Υλοποίηση παρ
γεωργικών πρα
περιοχές σημαν

20/1d-18
Ενημέρωση-ευ
ομάδων χρηστώ

20/2b-4
Σύνταξη υλικού
του δικτύου Na
περιφερειακής 

δράσεις που δεν έχο
μέτρο) 

ρεμβάσεων εξορθολογισμού
ακτικών σε παρακείμενες 
ντικών υγροτόπων 

αισθητοποίηση ειδικών 
ών των υγροτόπων 

ύ επικοινωνίας για προβολή
atura ως μοχλού 
ανάπτυξης 
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ουν ξεκινήσει ακόμα

ύ 
Περιοχές Ν2K όπου υλοπ
παρεμβάσεις εξορθολογι
γεωργικών πρακτικών σε
παρακείμενες περιοχές σ
υγροτόπων (No) 
Περιοχές Ν2K με υγροτό
έχουν υλοποιηθεί δράσει
ενημέρωσης-ευαισθητοπ
ειδικές ομάδες χρηστών (

ή 
Περιοχές N2K όπου δημι
υλικό επικοινωνίας για π
δικτύου Natura ως μοχλο
περιφερειακής ανάπτυξη

 

α, ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΠΤ: Τ

ποιούνται 
σμού 
ε 
ημαντικών 

Δ/Υ 

όπους όπου 
ς 
οίησης σε 
(No) 

Δ/Υ 

ιουργήθηκε 
ροβολή του 

ού 
ς (No) 

Δ/Υ 

Τα έργα δεν έχουν ννομικές δεσμεύσεις/

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

/συμβάσεις, ΕΓΤΑΑ

Μ/Δ - 

Μ/Δ - 

Μ/Δ - 

35 

Α: 

- 

- 

- 



 
 
 
Β
Κ
Σ

Α/Α 
Κ

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 7

 

Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝ

Μέτρα ΠΔΠ

Κωδικός Ο

5/1a-1 Εκπόνηση μελετώ
προστασίας περιο
Σχεδίων Διαχείρι
περιοχών Natura

5/1a-4 Προσδιορισμός π
πρακτικών για κα
αντιστάθμισης σε

5/1a-5 Χαρτογράφηση Ζ
ότι αφορά σε έργ
δύνανται να προκ
σημαντικές επιπτ
χαρακτηρισμού 

5/1a-6 Χαρτογράφηση ε
υποδομών (δίκτυ
πυλώνες υψηλής 
προς τα είδη χαρα
επίπεδο 

5/1a-7 Εκπόνηση εξειδικ
οικολογίας-βιολο

5/1a-8 Χαρτογράφηση π
κρίσιμων ενδιαιτ
ειδών χαρακτηρισ

7/1a-10 Προώθηση συνερ
εμπλεκόμενους θ
παραγωγικούς φο

ΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤ
Α ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΟ

Π 2014-2020 

Ονομασία 

ών χαρακτηρισμού και 
οχών και εκπόνηση 
ισης για το σύνολο των 
2000 

προτύπων και καλών 
ατηγορίες μέτρων 
ε μεγάλα έργα υποδομής 

Ζωνών Ευαισθησίας σε 
γα και δραστηριότητες που 
καλέσουν όχληση με 
τώσεις στα είδη 

ευαισθησίας γραμμικών 
υα μεταφοράς ρεύματος, 

τάσης, αιολικά πάρκα) ως 
ακτηρισμού σε εθνικό 

κευμένων μελετών 
ογίας ειδών 

πυρήνων κατανομής και 
ημάτων επικρατειακών 
σμού 

ργασιών/ δικτυώσεων με 
θεσμικούς & 
ορείς 

ΤΡΩΝ ΠΔΠ 20
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜ

ΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛ

Δείκτης 1 

Ειδικές Περιβαλλοντικές 
Μελέτες για περιοχές Ν2Κ
(No) 

Πρότυπα και καλές 
πρακτικές για κατηγορίες 
μέτρων αντιστάθμισης σε 
μεγάλα έργα υποδομής 
(Ναι/Όχι) 
Μελέτες Χαρτογράφησης 
Ζωνών Ευαισθησίας για τα
είδη-στόχους (No) 

Μελέτες χαρτογράφησης 
ευαισθησίας γραμμικών 
υποδομών για τα είδη-
στόχους (No) 

Μελέτες οικολογίας-
βιολογίας για τα είδη-
στόχους (No) 

Περιοχές Ν2K όπου έχει 
γίνει χαρτογράφηση 
πυρήνων κατανομής και 
κρίσιμων ενδιαιτημάτων 
για τα είδη-στόχους (No) 
Έργα για την προώθηση 
συνεργασιών/ δικτυώσεων 
με εμπλεκόμενους 
θεσμικούς & παραγωγικού
φορείς (No) 

14-2020 ΤΑ ΟΠ
ΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡ

ΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕ

Δ

Δείκτης 2 

Κ 
Σχέδια Διαχείρισης  
για περιοχές Ν2Κ (No) 

Δ/Υ 

α 
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υλοποιηθεί μελέτες Χαρτ
Ζωνών Ευαισθησίας για τ
στόχους (No) 

Περιοχές Ν2K όπου έχου
εκπονηθεί μελέτες χαρτο
ευαισθησίας γραμμικών υ
για τα είδη-στόχους (No)

Είδη για τα οποία έχουν ε
μελέτες οικολογίας-βιολο

Είδη για τα οποία έχει γίν
χαρτογράφηση πυρήνων 
και κρίσιμων ενδιαιτημάτ

ύς 

Περιοχές Ν2K όπου έχου
χώρα έργα για την προώθ
συνεργασιών/ δικτυώσεω
εμπλεκόμενους θεσμικού
παραγωγικούς φορείς (No
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ΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟ
ΡΗΜΑΤΟΔΟΤ
ΕΙΣ/ΕΡΓΑ ΠΟ

Δείκτες ΠΔΠ 2014-2020* 

Δε

Προεδρικά Δια
για περιοχές Ν

Δ/Υ 

υν 
τογράφησης 
τα είδη-

Είδη για τα οπ
υλοποιηθεί μελ
Χαρτογράφησ
Ευαισθησίας γ
(No) 

υν 
γράφησης 
υποδομών 
) 

Είδη για τα οπ
εκπονηθεί μελ
χαρτογράφηση
γραμμικών υπ

εκπονηθεί 
ογίας (No) 

Δ/Υ 

νει 
κατανομής 
των (No) 

Δ/Υ 

υν λάβει 
θηση 
ων με 
ύς & 
o) 

Δ/Υ 

 
ΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠ
ΗΣΕΙΣ. ΟΙ Δ
Υ ΣΥΝΔΕΟΝΤ

είκτης 3 
Τιμή

Δείκτη

ατάγματα  
Ν2Κ (No) 

0

0

ποία έχουν 
λέτες 

σης Ζωνών 
για τα είδη-στόχους 

0

ποία έχουν 
λέτες 
ης ευαισθησίας 
οδομών (No) 

0

0

0

2

ΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΩΝ
ΤΑΙ ΜΕ ΤΟ LIF

ή 
η 1

Τιμή 
Δείκτη 

2 

Τιμή 
Δείκτη 

2 
0 0 Εκ

περ

- - Εφ
Ασ

0 0 Εφ
Ασ

0 0 Επ
Δα
προ
Εφ
Ασ

0 - ΕΠ
ΚΟ
ΔΡ
ΕΙΔ
ΕΠ
ΔΡ
ΚΟ
ΠΕ

0 - Εφ
Ασ

446 - Α4
έργ
C5
τελ
E2

ΕΙΣ ΤΟΥ LIFE
Ν ΜΕΤΡΩΝ Π
FE IP 4 NATUR

Έ

κπόνηση ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ
ριοχές του Δικτύου Natura 2

φαρμογή τριών σχεδίων δρά
σπροπάρης) 

φαρμογή τριών σχεδίων δρά
σπροπάρης) 

ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
αδιάς Λευκίμης Σουφλίου γι
οστατευόμενων περιοχών ε

φαρμογή τριών σχεδίων δρά
σπροπάρης) 
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ 
ΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟ
ΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑ
ΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ
ΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ
φαρμογή τριών σχεδίων δρά
σπροπάρης) 

4. Χαρτογράφηση και ανάλυ
γου 
. Ενίσχυση των ικανοτήτων

λικών χρηστών 
. Μεταφορά τεχνογνωσίας σ

E IP 4 NATUR
ΠΔΠ 2014-202
RA. 

ργο/Δράση 

και Σχεδίων Διαχείρισης γι
2000, σε όλη τη χώρα 

σης (Νανόχηνα – Κιρκινέζι

σης (Νανόχηνα – Κιρκινέζι

χείρισης Εθνικού Πάρκου Δ
ια δράσεις διαχείρισης 
ιδών και οικοτόπων 
σης (Νανόχηνα – Κιρκινέζι

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠ
ΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΚΟΤΟΠΩΝ 
σης (Νανόχηνα – Κιρκινέζι

υση των εμπλεκόμενων μερ

ν των εμπλεκόμενων μερών

σε εθνικό και κοινοτικό επί

36 

RA 
20 

ια τις 

ι – 

ι – 

Δάσους 

ι – 

ΟΠΩΝ 
ΠΟΥ ΓΙΑ 
ΡΙΟΧΩΝ 

ΟΥ 
ΛΙΑΚΟΥ 

ΥΟΜΕΝΩΝ 

ι – 

ρών του 

ν και 

ίπεδο 



 
 
 

8 1

 

0/1a-15 Ανανέωση, συντή
εκθέσεων ερμηνε
υφιστάμενα Κέντ
Προστατευόμενω
διαδρομών ερμην

ήρηση και αποκατάσταση 
είας περιβάλλοντος σε 
τρα Πληροφόρησης 
ων Περιοχών & 
νείας περιβάλλοντος 

Κέντρα Πληροφόρησης με
εκθέσεις ερμηνείας 
περιβάλλοντος που έχουν 
κατασκευαστεί, ανανεωθεί
συντηρηθεί ή 
αποκατασταθεί (No) 

ε 

ί, 

Διαδρομές ερμηνείας περ
που έχουν κατασκευαστε
ανανεωθεί, συντηρηθεί ή
αποκατασταθεί σε περιοχ
(No) 
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ριβάλλοντος 
εί, 
ή 
χές N2K 

Περιοχές Ν2K
κατασκευαστε
συντηρηθεί ή α
εκθέσεις/διαδρ
περιβάλλοντος

 

K όπου έχουν 
εί, ανανεωθεί, 
αποκατασταθεί 
ρομές ερμηνείας 
ς (No) 

4

F2

ΕΠ
ΜΟ
ΔΙΑ
ΟΙΚ
Επ
Δα
προ
Επ
Πίν
και
ΕΠ
ΚΟ
ΔΡ
ΕΙΔ
Επ
δρά
οικ
ΕΠ
ΔΡ
ΚΟ
ΠΕ
Επ
Χα
ειδ
Επ
Δυ
περ
ΕΠ
ΠΑ
ΝΟ
ΠΡ
Επ
δρά
Οικ
Ενί
και
Αχ
Εφ
Ασ

25 19 Δη
προ
Δρ
Λίμ
Δρ
Αχ
Δια

.  Συντονισμός των συμπλη

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΚΟΤΟΠΩΝ 
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ

αδιάς Λευκίμης Σουφλίου γι
οστατευόμενων περιοχών ε
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
νδου για δράσεις διαχείριση
ι οικοτόπων 

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ 
ΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟ
ΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
άσεις διαχείρισης προστατε
κοτόπων 
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑ
ΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ
ΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ

αλκιδικής για δράσεις διαχεί
δών και οικοτόπων 
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
τικής Κρήτης για δράσεις δ
ριοχών, ειδών και οικοτόπω

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘ
ΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙ
ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
άσεις Διαχείρισης Προστατ
κοτόπων 
ίσχυση δράσεων συμμετοχι
ι το βιώσιμο τουρισμό στο Ε

χελώου Αγράφων και Μετεώ
φαρμογή τριών σχεδίων δρά
σπροπάρης) 
μιουργία μέσων ερμηνείας 
οβολή του Εθνικού Πάρκου
άσεις για την προστασία κα
μνης Παμβώτιδας 
άσεις διαχείρισης και ανάδε

χέροντα και Καλαμά 
αχειριστικές Δράσεις στο Ε

ρωματικών πηγών χρηματο

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ Δ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ε

χείρισης Εθνικού Πάρκου Δ
ια δράσεις διαχείρισης 
ιδών και οικοτόπων 

χείρισης Εθνικού Πάρκου Β
ης προστατευόμενων περιοχ

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠ
ΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ

χείρισης Εθνικού Δρυμού Ο
ευόμενων περιοχών ειδών κ

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΚΟΤΟΠΩΝ 

χείρισης Κορώνειας - Βόλβη
ίρισης προστατευόμενων πε

χείρισης Εθνικού Δρυμού Σα
διαχείρισης προστατευόμενω
ων 
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ 
ΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧ
ΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ
χείρισης Χελμού Βουραϊκού
ευόμενων Περιοχών, Ειδών

ικής διαχείρισης για τη βιοπ
Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων
ώρων 
σης (Νανόχηνα – Κιρκινέζι

περιβάλλοντος για την ανά
υ Οροσειράς Ροδόπης 
αι διαχείριση της βιοποικιλό

ειξης των προστατευόμενων

θνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδ

37 

οδότησης 

ΩΝΑ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

Δάσους 

Βόρειας 
χών ειδών 

ΟΠΩΝ 
ΠΟΥ ΓΙΑ 
ΡΙΟΧΩΝ 

Ολύμπου για 
αι 

ΟΥ 
ΛΙΑΚΟΥ 

ΥΟΜΕΝΩΝ 

ης - 
εριοχών, 

αμαριάς-
ων 

ΟΥ 

ΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΟΤΟΠΩΝ 
ύ για 
ν και 

ποικιλότητα 
ν κοιλάδας 

ι – 

άδειξη και 

ότητας της 

ν περιοχών 

ου 



 
 
 

9 1

10 1

11 1

 

3/1a-17 Έλεγχος της παρά
δηλητηριασμένω

7/1a-18 Ανάπτυξη και εγκ
συστήματος παρα
βιοποικιλότητας

7/1a-20 Εποπτεία της κατ
οικοτόπων και ει
τέταρτης 6ετούς 

άνομης χρήσης 
ων δολωμάτων 

κατάσταση εθνικού 
ακολούθησης της 

τάστασης διατήρησης 
ιδών και σύνταξη της 
εθνικής έκθεσης 

Περιοχές Ν2K όπου 
πραγματοποιείται έλεγχος 
της παράνομης χρήσης 
δηλητηριασμένων 
δολωμάτων (No) 

Ύπαρξη εθνικού 
συστήματος 
παρακολούθησης της 
βιοποικιλότητας (Ναι/Όχι)
Εποπτεία της κατάστασης 
διατήρησης οικοτόπων και
ειδών κοινοτικού 

Δ/Υ 

Περιοχές Ν2Κ στις οποίε
εγκατασταθεί και αναπτυ
σύστημα παρακολούθηση
βιοποικιλότητας (Νο) 

ι 
Έργα που υλοποιούν δρά
παρακολούθησης ειδών κ
οικοτόπων (Νο) 
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Δ/Υ 

ες έχει 
υχθεί 
ης της 

Δ/Υ 

άσεις 
και τύπων 

Δ/Υ 

 

0

0

Όχι

ΛΕ
ΚΑ
ΔΙΑ
Δρ
του
NA
ΑΝ
ΟΙΚ
ΛΕ
ΚΕ
ΠΡ
ΔΗ
ΠΕ
SA
Πα
Βο
πρα
ΕΡ
ΠΥ
Συν
Κύ
Δρ
ανά
ΟΛ
ΔΡ
Δια
Κα
Δρ
Κο

- - ΚΑ
ΔΟ
Επ
Πίν
και
ΕΠ
ΔΡ
ΚΟ
ΠΕ
Εφ
Ασ

0 - ΕΡ
απο
των

ι 0 - ΕΠ
ΜΟ
ΔΙΑ

ΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕ
ΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ
άσεις προστασίας και ανάδ
υ Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκ
ATURA 2000 ευθύνης του
ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡ
ΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚ

ΕΥΚΑΔΑΣ 
ΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ
ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗ
ΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩ
AMOS” 
αρουσίαση και ανάδειξη των
ορείου Αιγαίου μέσα από έν
αγματικότητας 

ΡΓΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΟ
ΥΘΑΓΟΡΑ 
ντήρηση και ανάδειξη Απολ

ύρια Απολιθωμένη 
άσεις ενημέρωσης ευαισθη
άδειξη και προστασία των ο

ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙ
ΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΛΕΥΚ
αχειριστικές παρεμβάσεις σ
αρπάθου – Σαρίας 
άσεις για την προστασία κα

οιλάδας Πεταλούδων Δήμου
ΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗ
ΟΛΩΜΑΤΩΝ 
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
νδου για δράσεις διαχείριση
ι οικοτόπων 

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑ
ΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ
ΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ
φαρμογή τριών σχεδίων δρά
σπροπάρης) 
ΡΜΗΣ Έξυπνες ψηφιακές εφ
οτελεσΜατική προώθΗση κ
ν Ιονίων Νήσων 

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ

ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΜ
ΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟ

ΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑ
ειξης της Προστατευόμενης
κου Ζακύνθου και των περι

ΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
ΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑ
ΡΙΟΧΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ
ΗΜΑΤΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ 
ΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΑΜΟ “H

ν οικοσυστημάτων της Περ
α ψηφιακό περιβάλλον εικο

ΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Σ

λιθωμένου Δάσους Λέσβου

τοποίησης των πολιτών με 
οικοτόπων και της βιοποικιλ
ΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 

στην Προστατευόμενη Περιο

αι διατήρηση του οικοσυστή
υ Ρόδου 

ΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ

χείρισης Εθνικού Πάρκου Β
ης προστατευόμενων περιοχ

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΚΟΤΟΠΩΝ 
σης (Νανόχηνα – Κιρκινέζι

φαΡμογές και εργαλεία για τ
και ανάδειξη της βιοποικοιλ

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ Δ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ε
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HIKE 
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υ - Περιοχή 
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λότητας 
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οχή Β. 

ήματος 
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Βόρειας 
χών ειδών 

ΟΥ 
ΛΙΑΚΟΥ 

ΥΟΜΕΝΩΝ 

ι – 

την 
λότηταΣ 

ΩΝΑ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 
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9/1a-21 Επόπτευση και φ
περιοχών 

20/1a-22 Ενημέρωση - ευα
ομάδων χρηστών

φύλαξη προστατευόμενων 

αισθητοποίηση ειδικών 
ν των περιοχών του 

ενδιαφέροντος (Ναι/Όχι) 

Περιοχές Ν2K όπου 
πραγματοποιείται 
επόπτευση και φύλαξη 
(No) 

Περιοχές Ν2K για τις 
οποίες έχουν υλοποιηθεί 

Περιστατικά που έχουν α
στις αρχές (No) 

Δ/Υ 
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δρά
Οικ
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ΟΛ
ΔΡ
Εφ
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8 - Δρ
του
NA
Πρ
αστ
Εφ
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 - - Α4
έργ

ΚΟΤΟΠΩΝ 

ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
αδιάς Λευκίμης Σουφλίου γι
οστατευόμενων περιοχών ε
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
νδου για δράσεις διαχείριση
ι οικοτόπων 

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ 
ΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟ
ΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑ
ΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ
ΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ

αλκιδικής για δράσεις διαχεί
δών και οικοτόπων 
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘ
ΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙ
ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
άσεις Διαχείρισης Προστατ
κοτόπων 
άσεις προστασίας και ανάδ
υ Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκ
ATURA 2000 ευθύνης του
ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Π
ΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑ
ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΚΑΡΝΑΝ
άσεις προστασίας διαχείρισ

έρκυρας 
ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙ
ΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΛΕΥΚ
φαρμογή τριών σχεδίων δρά
σπροπάρης) 
άσεις προστασίας και ανάδ
υ Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκ
ATURA 2000 ευθύνης του
ρομήθεια ειδικού εξοπλισμο
τυνόμευσης για την ενίσχυσ

φαρμογή τριών σχεδίων δρά
σπροπάρης) 
4. Χαρτογράφηση και ανάλυ
γου 

χείρισης Εθνικού Πάρκου Δ
ια δράσεις διαχείρισης 
ιδών και οικοτόπων 

χείρισης Εθνικού Πάρκου Β
ης προστατευόμενων περιοχ

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠ
ΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΚΟΤΟΠΩΝ 

χείρισης Κορώνειας - Βόλβη
ίρισης προστατευόμενων πε

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ 
ΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧ
ΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ
χείρισης Χελμού Βουραϊκού
ευόμενων Περιοχών, Ειδών

ειξης της Προστατευόμενης
κου Ζακύνθου και των περι

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΧΙΝΑΔΩΝ Ν
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑ

ΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 
σης και ήπιας ανάπτυξης υγ

ΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 
σης (Νανόχηνα – Κιρκινέζι

ειξης της Προστατευόμενης
κου Ζακύνθου και των περι

ού περιβαλλοντικής παρακο
ση του Φορέα Διαχείρισης Ε
σης (Νανόχηνα – Κιρκινέζι

υση των εμπλεκόμενων μερ

39 
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χών ειδών 
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ύ για 
ν και 

ς Περιοχής 
ιοχών 
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ς Περιοχής 
ιοχών 

λούθησης/ 
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ρών του 
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4. Δημιουργία ενός διαδραστ
ωγραφικών πληροφοριών (p
ι την παρακολούθηση των ο
. Ενίσχυση των ικανοτήτων

λικών χρηστών 
. Επικοινωνία και διάχυση τ

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΚΟΤΟΠΩΝ 
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ

αδιάς Λευκίμης Σουφλίου γι
οστατευόμενων περιοχών ε
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
νδου για δράσεις διαχείριση
ι οικοτόπων 

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ 
ΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟ
ΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
άσεις διαχείρισης προστατε
κοτόπων 
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑ
ΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ
ΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ

αλκιδικής για δράσεις διαχεί
δών και οικοτόπων 
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
τικής Κρήτης για δράσεις δ
ριοχών, ειδών και οικοτόπω
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
άσεις Διαχείρισης Προστατ
κοτόπων 

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗ
ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙ

μιουργία μέσων ερμηνείας 
οβολή του Εθνικού Πάρκου
άσεις για την προστασία κα
μνης Παμβώτιδας 
ίσχυση δράσεων συμμετοχι
ι το βιώσιμο τουρισμό στο Ε

χελώου Αγράφων και Μετεώ

τικού και διαλειτουργικού σ
ppGIS) / webGIS για την οπ
οικοσυστημικών υπηρεσιών
ν των εμπλεκόμενων μερών

των αποτελεσμάτων του έρ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ Δ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ε

χείρισης Εθνικού Πάρκου Δ
ια δράσεις διαχείρισης 
ιδών και οικοτόπων 

χείρισης Εθνικού Πάρκου Β
ης προστατευόμενων περιοχ

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠ
ΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ

χείρισης Εθνικού Δρυμού Ο
ευόμενων περιοχών ειδών κ

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΚΟΤΟΠΩΝ 

χείρισης Κορώνειας - Βόλβη
ίρισης προστατευόμενων πε

χείρισης Εθνικού Δρυμού Σα
διαχείρισης προστατευόμενω
ων 
χείρισης Χελμού Βουραϊκού
ευόμενων Περιοχών, Ειδών

Ν ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ
περιβάλλοντος για την ανά

υ Οροσειράς Ροδόπης 
αι διαχείριση της βιοποικιλό

ικής διαχείρισης για τη βιοπ
Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων
ώρων 
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21/1a-24 Διαρκής κατάρτισ
του συστήματος 
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συστήματος διαχείρισης 
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διαχείρισης του φυσικού 
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68 - C3
Απ
C4
γεω
και

άσεις διαχείρισης και ανάδε
χέροντα και Καλαμά 
αχειριστικές Δράσεις στο Ε
αταγραφή και παρουσίαση τ
ωπάρκου Κεφαλονιάς 
άσεις προστασίας και ανάδ

κοσυστημάτων και περιοχών
νίων Νήσων μέσω έξυπνων 
φιακής χαρτογράφησης και
ΝΙΟΝ ΔιαχεΙριση ανθρώπιν
ν προστασΙα και ανάδειξη ε
λάσσια περιοχή της Λευκάδ
άσεις προστασίας και ανάδ
υ Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκ
ATURA 2000 ευθύνης του
ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Π
ΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑ
ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΚΑΡΝΑΝ

ΡΜΗΣ Έξυπνες ψηφιακές εφ
οτελεσΜατική προώθΗση κ
ν Ιονίων Νήσων 
ΟΜΝΗΜΕΣ Οι ΜΝΗΜεια

αταγραφή Αποτύπωση Χρον
ηλής αξίας οικοσυστήματα

ξιολόγηση της επίπτωσης στ
υσικής Αξίας της Περιφέρει
σβολής σε αυτές του αλλόχθ
ρωμoκαρυδιά Ailanthus altis
ντήρηση και ανάδειξη Απολ

ύρια Απολιθωμένη 
άσεις ενημέρωσης ευαισθη
άδειξη και προστασία των ο

ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙ
ΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΛΕΥΚ
αχειριστικές παρεμβάσεις σ
αρπάθου – Σαρίας 
άσεις προστασίας και ανάδ
γαίου, δικτύου NATURA 2
άσεις για την προστασία κα

οιλάδας Πεταλούδων Δήμου
φαρμογή τριών σχεδίων δρά
σπροπάρης) 
. Ανάπτυξη και Λειτουργία

ποφάσεων (DSS) για τη διαχ
4. Δημιουργία ενός διαδραστ
ωγραφικών πληροφοριών (p
ι την παρακολούθηση των ο

ειξης των προστατευόμενων

θνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδ
των Γεωτόπων Γεωδιαδρομώ

ειξης βιοποικιλότητας 
ν φυσικού κάλλους της Περ
συστημάτων εντοπισμού κ

ι διαχείρισης πιέσεων 
νων δραστηριΟτήτων συμβ
ειδών και ΟικοτόπωΝ στην 
δας 
ειξης της Προστατευόμενης
κου Ζακύνθου και των περι

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΧΙΝΑΔΩΝ Ν
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑ

ΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 
φαΡμογές και εργαλεία για τ
και ανάδειξη της βιοποικοιλ

ακοί ΕλαιώνεΣ και ελαιόδεν
νολόγηση και Ανάδειξή του

την βιοποικιλότητα περιοχώ
ας Ιονίων Νήσων εξαιτίας τ

θονου χωροκατακτητικού ζι
ssima HNVThreat 
λιθωμένου Δάσους Λέσβου

τοποίησης των πολιτών με 
οικοτόπων και της βιοποικιλ
ΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 

στην Προστατευόμενη Περιο

ειξης Υγροτόπων Περιφέρε
000» 

αι διατήρηση του οικοσυστή
υ Ρόδου 
σης (Νανόχηνα – Κιρκινέζι

α Συστήματος Υποστήριξης 
χείριση των περιοχών Natur
τικού και διαλειτουργικού σ
ppGIS) / webGIS για την οπ
οικοσυστημικών υπηρεσιών
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ra 2000 
συστήματος 
πτικοποίηση 
ν 
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5/1b-6 Σχέδια Διαχείρισ
διαχείρισης Φυσι
αγροτικών τοπίω
οικοσυστημάτων

12/1b-7 Υλοποίηση μέτρω
αποκατάστασης τ
ενδυνάμωση φυσ
φυτεύσεις 

σης και υλοποίηση της 
ικών και Πολιτιστικών/ 

ων, γεωργικών 
ν 

ων & έργων 
της βιοποικιλότητας, π.χ. 

σικής αναγέννησης και 

Περιοχές Ν2K όπου έχουν 
εκπονηθεί Σχέδια 
Διαχείρισης Φυσικών και 
Πολιτιστικών/ αγροτικών 
τοπίων, γεωργικών 
οικοσυστημάτων (No) 

Περιοχές Ν2K όπου έχουν 
υλοποιηθεί μέτρα και 
δράσεις για την 
αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας για τους 
οικοτόπους-στόχους (No)

Δ/Υ 

Δ/Υ 
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Δ/Υ 

 

0
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των
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E2
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- - Επ
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δρά
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περ
ΕΠ
ΠΑ
ΝΟ
ΠΡ

. Ενίσχυση των ικανοτήτων
λικών χρηστών 
. Παρακολούθηση της συμ
ληνικού Πλαισίου Δράσης 
ν δράσεων ανάπτυξης ικανο
μπληρωματικών χρηματοδο
. Μεταφορά τεχνογνωσίας σ

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΚΟΤΟΠΩΝ 
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ

αλκιδικής για δράσεις διαχεί
δών και οικοτόπων 
ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙ
ΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΛΕΥΚ
φαρμογή τριών σχεδίων δρά
σπροπάρης) 
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
τικής Κρήτης για δράσεις δ
ριοχών, ειδών και οικοτόπω
ΟΜΝΗΜΕΣ Οι ΜΝΗΜεια

αταγραφή Αποτύπωση Χρον
ηλής αξίας οικοσυστήματα

ξιολόγηση της επίπτωσης στ
υσικής Αξίας της Περιφέρει
σβολής σε αυτές του αλλόχθ
ρωμoκαρυδιά Ailanthus altis
ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙ
ΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΛΕΥΚ
πομέτρο 7.1: Εκπόνηση θεμ
μέα της γεωργίας σε προστα

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΚΟΤΟΠΩΝ 
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
άσεις διαχείρισης προστατε
κοτόπων 
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
τικής Κρήτης για δράσεις δ
ριοχών, ειδών και οικοτόπω

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘ
ΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙ
ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ

ν των εμπλεκόμενων μερών

βολής του έργου στην υλοπ
Προτεραιότητας (PAF), στη
οτήτων και για την κινητοπ
οτικών πηγών 
σε εθνικό και κοινοτικό επί

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ Δ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ε

χείρισης Κορώνειας - Βόλβη
ίρισης προστατευόμενων πε

ΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 
σης (Νανόχηνα – Κιρκινέζι

χείρισης Εθνικού Δρυμού Σα
διαχείρισης προστατευόμενω
ων 
ακοί ΕλαιώνεΣ και ελαιόδεν
νολόγηση και Ανάδειξή του

την βιοποικιλότητα περιοχώ
ας Ιονίων Νήσων εξαιτίας τ

θονου χωροκατακτητικού ζι
ssima HNVThreat 
ΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 
ατικών σχεδίων διαχείρισης
ατευόμενες περιοχές 
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ Δ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ε

χείρισης Εθνικού Δρυμού Ο
ευόμενων περιοχών ειδών κ

χείρισης Εθνικού Δρυμού Σα
διαχείρισης προστατευόμενω
ων 
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ 
ΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧ
ΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ

42 

ν και 

ποίηση του 
ην επιτυχία 
οίηση 

ίπεδο 
ΩΝΑ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ης - 
εριοχών, 

Υ 

ι – 

αμαριάς-
ων 

ντρα 
υς ως 

ών Υψηλής 
της 
ιζανίου 

Υ 

ς για τον 

ΩΝΑ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

Ολύμπου για 
αι 

αμαριάς-
ων 

ΟΥ 

ΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΟΤΟΠΩΝ 
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2/1b-10 Προσδιορισμός τ
απαιτήσεων των 
των σχετικών αγρ
τον σχεδιασμό στ
στις καλλιέργειες

2/1b-11 Οριοθέτηση και δ
γαιών σε προστα
Μελέτες βοσκοϊκ

2/1b-13 Υλοποίηση μέτρω
οικοτόπων π.χ. αν
φυτωρίων 

3/1b-14 Δημιουργία και λ
Τροφοδοσίας Πτ
Πτηνών (ΧΤΑΠ)

των οικολογικών 
ειδών ορνιθοπανίδας και 
ροτικών πρακτικών για 
τοχευμένων παρεμβάσεων 
ς 
διαχείριση βοσκήσιμων 

ατευόμενες περιοχές, 
κανότητας 
ων αποκατάστασης 
ναδασώσεις, λειτουργία 

λειτουργία Χώρων 
ωματοφάγων Αρπακτικών 
) σε εθνικό επίπεδο 

Περιοχές Ν2K όπου έχουν 
υλοποιηθεί στοχευμένες 
παρεμβάσεις στις 
καλλιέργειες για είδη 
ορνιθοπανίδας (No) 
Περιοχές Ν2K με μελέτες 
βοσκοϊκανότητας (No) 

Περιοχές Ν2K όπου έχει 
πραγματοποιηθεί 
αποκατάσταση των 
οικοτόπων-στόχων (No) 

Χώροι Τροφοδοσίας 
Πτωματοφάγων 
Αρπακτικών Πτηνών 
(ΧΤΑΠ) που έχουν 
δημιουρηγηθεί για τα είδη-
στόχους (No) 

Έκταση αγροτεμαχίων εν
περιοχών N2K όπου έχου
υλοποιηθεί στοχευμένες 
παρεμβάσεις στις καλλιέρ
είδη ορνιθοπανίδας (ha)
Μελέτες βοσκοϊκανότητα

Έργα αποκατάστασης οικ
(No) 

-

Είδη για τα οποία έχουν 
δημιουργηθεί Χώροι Τρο
Πτωματοφάγων Αρπακτι
Πτηνών (ΧΤΑΠ) (No) 
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ντός 
υν 

ργειες για 

Δ/Υ 

ας (No) Δ/Υ 

κοτόπων Έκταση οικοτό
αποκατασταθε

οφοδοσίας 
ικών 

Δ/Υ 

 

0

0

όπων που έχουν 
εί (ha) 

0

0

Επ
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Οικ
Εκ
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ΔΡ
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0 - Δρ
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0 - Επ
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Οικ

0 0 Επ
Δα
προ
ΕΠ
ΚΟ
ΔΡ
ΕΙΔ
Επ
δρά
οικ
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ΔΡ
ΚΟ
ΠΕ
Επ
Χα
ειδ
Επ
Δυ
περ

0 - ΠΡ
ΤΡ
ΤΗ
ΣΤ
Επ
δρά
οικ

ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
άσεις Διαχείρισης Προστατ
κοτόπων 

κτέλεση δημοσίων δασοτεχν
ήματα των λεκανών του υδα
δημόσια δάση και δασικές 

αστοριάς της Π.Ε. Καστοριά
ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙ
ΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΛΕΥΚ
άσεις για την προστασία κα

οιλάδας Πεταλούδων Δήμου
άση 10.1.1: Προστασία της

φαρμογή τριών σχεδίων δρά
σπροπάρης) 

ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
άσεις Διαχείρισης Προστατ
κοτόπων 
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ

αδιάς Λευκίμης Σουφλίου γι
οστατευόμενων περιοχών ε

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ 
ΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟ
ΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
άσεις διαχείρισης προστατε
κοτόπων 
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑ
ΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ
ΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ

αλκιδικής για δράσεις διαχεί
δών και οικοτόπων 
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
τικής Κρήτης για δράσεις δ
ριοχών, ειδών και οικοτόπω
ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡ
ΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚ
ΗΣ ΧΩΡΑΣ , ΠΛΗΝ ΤΩΝ Π
ΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
άσεις διαχείρισης προστατε
κοτόπων 

χείρισης Χελμού Βουραϊκού
ευόμενων Περιοχών, Ειδών

νικών έργων ορεινής υδρονο
ατορέματος Βυσσινιάς (ΚΑ
εκτάσεις στην περιοχή του 

άς 
ΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 
αι διατήρηση του οικοσυστή
υ Ρόδου 
ς άγριας ορνιθοπανίδας 

σης (Νανόχηνα – Κιρκινέζι

χείρισης Χελμού Βουραϊκού
ευόμενων Περιοχών, Ειδών

χείρισης Εθνικού Πάρκου Δ
ια δράσεις διαχείρισης 
ιδών και οικοτόπων 

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠ
ΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ

χείρισης Εθνικού Δρυμού Ο
ευόμενων περιοχών ειδών κ

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΚΟΤΟΠΩΝ 

χείρισης Κορώνειας - Βόλβη
ίρισης προστατευόμενων πε

χείρισης Εθνικού Δρυμού Σα
διαχείρισης προστατευόμενω
ων 
ΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ν. ΑΙΓΑΙΟ

χείρισης Εθνικού Δρυμού Ο
ευόμενων περιοχών ειδών κ

43 
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αι 
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3/1b-15 Υλοποίηση δράσ
μικρο-αποθεμάτω
γενετικού υλικού

3/1b-16 Μέτρα και έργα δ
ασπονδύλων για 
κατάλληλων μικρ
υδρολογικών συν
διαθέρισης 

3/1b-17 Επανένταξη/ ενίσ
πληθυσμών φυτώ
ντόπιων ποικιλιώ

σεων για δημιουργία: 1) 
ων φυτών, 2) τράπεζας 
ύ –σπόρων 

διαχείρισης ειδών 
τη διατήρηση 
ρο-κλιματικών και 
νθηκών στους χώρους 

σχυση υφιστάμενων 
ών, αυτόχθονων ζώων και 
ών φυτών 

Είδη για τα οποία έχουν 
δημιουργηθεί μικρο-
αποθέματα φυτών (No) 

Περιοχές Ν2K όπου έχουν 
υλοποιηθεί μέτρα και έργα
διαχείρισης για τη 
διατήρηση κατάλληλων 
μικρο-κλιματικών και 
υδρολογικών συνθηκών 
στους χώρους διαθέρισης 
για τα είδη-στόχους(No) 
Περιοχές Ν2K όπου έχουν 
υλοποιηθεί δράσεις 
επανένταξης/ ενίσχυσης 
(No) 

Είδη που έχουν αποθηκευ
τράπεζα γενετικού υλικού

α 
Είδη για τα οποία έχουν υ
μέτρα και έργα διαχείρισ
διατήρηση κατάλληλων μ
κλιματικών και υδρολογι
συνθηκών στους χώρους 
(No) 

Είδη για τα οποία έχουν υ
δράσεις επανένταξης/ ενί
(No) 
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υτεί σε 
ύ (No) 

Δ/Υ 

υλοποιηθεί 
ης για τη 
μικρο-
ικών 
διαθέρισης 

Δ/Υ 

υλοποιηθεί 
ίσχυσης 

Δ/Υ 
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Δια
Εθν

ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
αλκιδικής για δράσεις διαχεί
δών και οικοτόπων 
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
τικής Κρήτης για δράσεις δ
ριοχών, ειδών και οικοτόπω
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
άσεις Διαχείρισης Προστατ
κοτόπων 

φαρμογή τριών σχεδίων δρά
σπροπάρης) 
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΚΟΤΟΠΩΝ 

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ 
ΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟ
ΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
άσεις διαχείρισης προστατε
κοτόπων 
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑ
ΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ
ΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
τικής Κρήτης για δράσεις δ
ριοχών, ειδών και οικοτόπω
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
άσεις Διαχείρισης Προστατ
κοτόπων 
άσεις για την προστασία κα

οιλάδας Πεταλούδων Δήμου

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑ
ΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ
ΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ
OCONSION Καταγραφή Χ
ατήρηση Φυσικών Γενετικώ
νικής Στρατηγικής για τη Β

χείρισης Κορώνειας - Βόλβη
ίρισης προστατευόμενων πε

χείρισης Εθνικού Δρυμού Σα
διαχείρισης προστατευόμενω
ων 
χείρισης Χελμού Βουραϊκού
ευόμενων Περιοχών, Ειδών

σης (Νανόχηνα – Κιρκινέζι

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ Δ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ε

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠ
ΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ

χείρισης Εθνικού Δρυμού Ο
ευόμενων περιοχών ειδών κ

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΚΟΤΟΠΩΝ 

χείρισης Εθνικού Δρυμού Σα
διαχείρισης προστατευόμενω
ων 
χείρισης Χελμού Βουραϊκού
ευόμενων Περιοχών, Ειδών

αι διατήρηση του οικοσυστή
υ Ρόδου 

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΚΟΤΟΠΩΝ 

Χαρακτηρισμός Αξιολόγηση
ών Πόρων της ΠΙΝ στο Πλα
Βιοποικιλότητα Αυτοφυή Εί

44 

ης - 
εριοχών, 

αμαριάς-
ων 

ύ για 
ν και 

ι – 

ΩΝΑ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΟΠΩΝ 
ΠΟΥ ΓΙΑ 
ΡΙΟΧΩΝ 

Ολύμπου για 
αι 

ΟΥ 
ΛΙΑΚΟΥ 

ΥΟΜΕΝΩΝ 

αμαριάς-
ων 

ύ για 
ν και 

ήματος 

ΟΥ 
ΛΙΑΚΟΥ 

ΥΟΜΕΝΩΝ 

η και 
αίσιο της 
ίδη με 



 
 
 

24 1

25 1

26 1

27 1

28 1

 

4/1b-18 Σχέδια διαχείριση
αποκατάστασης γ
εξάλειψη εισβαλλ

5/1b-22 Υλοποίηση δασο
μέτρων: Δημιουρ
εκμετάλλευσης, δ
διαδικασίες δεντρ
αναδάσωσης, δια
βλάστησης 

7/1b-25 Προετοιμασία σχ
πυροπροστασίας

7/1b-26 Ανάπτυξη υποδο
(πυροφυλάκια, δε

2/1b-30 Διαχείριση αγροτ
έχουν εγκαταλειφ
εγκατάλειψη 

ης και έργα 
για τον έλεγχο και 
λόντων ξενικών ειδών 

ο-περιβαλλοντικών 
ργία ζωνών μη 
διατήρηση νεκρού ξύλου, 
ροφύτευσης ή 

αχείριση ειδικής 

χεδίων επίβλεψης και 

μών πυροπροστασίας 
εξαμενές πυρόσβεσης) 

τικών εκτάσεων που 
φθεί ή απειλούνται με 

Περιοχές Ν2K όπου έχουν 
υλοποιηθεί έργα για τον 
έλεγχο και την εξάλειψη 
εισβαλλόντων ξενικών 
ειδών (No) 

Περιοχές Ν2K όπου έχουν 
υλοποιηθεί δασο-
περιβαλλοντικά μέτρα για 
τους δασικούς οικοτόπους 
(No) 

Περιοχές Ν2K όπου 
εφαρμόζονται σχέδια 
επίβλεψης και 
πυροπροστασίας (No) 
Περιοχές Ν2K όπου έχουν 
εγκατασταθεί υποδομές 
πυροπροστασίας (No) 

Περιοχές Ν2K όπου έχει 
πραγματοποιηθεί 
διαχείριση αγροτικών 
εκτάσεων που έχουν 
εγκαταλειφθεί ή 
απειλούνται με 
εγκατάλειψη (No) 

Ξενικά είδη για τα οποία 
μελέτες εκτίμησης κινδύν
διαχειριστικές δράσεις (N

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 
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εκπονηθεί 
νου ή 
No) 

Κατάλογος τω
ξενικών ειδών

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

 

ων εισβαλλόντων 
(Ναι/Όχι) 

0

0

0

0

0

Φα

0 Όχι Σύν
την
Επ
δρά
οικ
ΕΠ
ΠΑ
ΝΟ
ΠΡ
Δια
Αξ
Φυ
εισ
Βρ

- - Υπ
Na

- - Επ
δρά
Οικ

- - ΕΠ
ΜΟ
ΔΙΑ
ΟΙΚ
ΕΠ
ΚΟ
ΔΡ
ΕΙΔ
ΕΠ
ΠΑ
ΝΟ
ΠΡ
Δρ
Κο

- - Επ
δρά
Οικ

αρμακευτική Αξία 

νταξη καταλόγου ξενικών ε
ν εκτίμηση του κινδύνου πο
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
άσεις διαχείρισης προστατε
κοτόπων 
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘ
ΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙ
ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ
αχειριστικές Δράσεις στο Ε
ξιολόγηση της επίπτωσης στ
υσικής Αξίας της Περιφέρει
σβολής σε αυτές του αλλόχθ
ρωμoκαρυδιά Ailanthus altis
πομέτρο 12.2: Αντισταθμιστ
atura 2000 

ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
άσεις Διαχείρισης Προστατ
κοτόπων 

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΚΟΤΟΠΩΝ 

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ 
ΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟ
ΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘ
ΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙ
ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ
άσεις για την προστασία κα

οιλάδας Πεταλούδων Δήμου
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
άσεις Διαχείρισης Προστατ
κοτόπων 

ειδών και οργάνωση μεθοδο
ου προκαλούν 
χείρισης Εθνικού Δρυμού Ο
ευόμενων περιοχών ειδών κ

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ 
ΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧ
ΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ
θνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδ
την βιοποικιλότητα περιοχώ
ας Ιονίων Νήσων εξαιτίας τ

θονου χωροκατακτητικού ζι
ssima HNVThreat 
τική ενίσχυση σε δασικές πε

χείρισης Χελμού Βουραϊκού
ευόμενων Περιοχών, Ειδών

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ Δ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ε

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠ
ΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ 
ΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧ
ΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ
αι διατήρηση του οικοσυστή
υ Ρόδου 
χείρισης Χελμού Βουραϊκού
ευόμενων Περιοχών, Ειδών
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ολογίας για 

Ολύμπου για 
αι 

ΟΥ 

ΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΟΤΟΠΩΝ 
ου 

ών Υψηλής 
της 
ιζανίου 

εριοχές του 

ύ για 
ν και 

ΩΝΑ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΟΠΩΝ 
ΠΟΥ ΓΙΑ 
ΡΙΟΧΩΝ 

ΟΥ 

ΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΟΤΟΠΩΝ 
ήματος 

ύ για 
ν και 



 
 
 

29 1

30 

31 1

32 1

33 1

34 1

35 1

36 1

 

1,2/1c-1 Μελέτη (ες) αξιο
χαρακτηρισμού ν
συμπλήρωση του
Natura 2000 (ΕΖ

5/1c-5 Σύνταξη Σχεδίων
Προστασίας 

12/1c-7 Κατασκευή αντιδ
παράκτιες ζώνες 

12/1c-8 Αποκατάσταση υ
γλυκού/ αλμυρού

12/1c-9 Διαχείριση φερτώ

2/1c-14 Διαχείριση επισκ

3/1c-16 Δημιουργία προσ
αλιείας 

3/1c-17 Δράσεις για πρόλ
θανάτων ατόμων

ολόγησης, οριοθέτησης / 
νέων περιοχών για την 
υ θαλάσσιου Δικτύου 
Δ και ΖΕΠ) 

ν Διαχείρισης / 

διαβρωτικών έργων σε 
, στήριξη αμμοθινών 

υδρολογικού ισοζυγίου 
ύ νερού 

ών υλών 

κεπτών 

στατευόμενων περιοχών 

ληψη και περιορισμό 
ν από αλιευτικά εργαλεία 

Νέες περιοχές Ν2K (No) 

Σχέδια Διαχείρισης για 
θαλάσσιες περιοχές Ν2K 
(Νο) 
Περιοχές Ν2K όπου έχουν 
υλοποιηθεί αντιδιαβρωτικά
έργα και έργα στήριξης 
αμμοθινών για τους 
οικοτόπους-στόχους (No)

Περιοχές Ν2K όπου έχουν 
υλοποιηθεί έργα 
αποκατάστασης 
υδρολογικού ισοζυγίου 
γλυκού/ αλμυρού νερού για
τους οικοτόπους-στόχους 
(No) 
Περιοχές Ν2K όπου έχουν 
υλοποιηθεί έργα 
διαχείρισης φερτών υλών 
για τους οικοτόπους-
στόχους (No) 
Περιοχές N2K όπου 
πραγματοποιείται 
διαχείριση επισκεπτών 
(No) 

Προστατευόμενες περιοχές
αλιείας που οριοθετήθηκαν
(No) 

Θαλάσσιες περιοχές Ν2K 
όπου έχουν μέτρα με στόχο
τον περιορισμό θανάτων 
ατόμων από αλιευτικά 
εργαλεία για τα είδη-

Έκταση νέων περιοχών N

Σχέδια δράσης για είδη κ
οικοτόπους στόχους (Νο)

ά 
Οικότοποι για τους οποίο
υλοποιηθεί αντιδιαβρωτικ
έργα στήριξης αμμοθινών

α 

Οικότοποι για τους οποίο
υλοποιηθεί έργα αποκατά
υδρολογικού ισοζυγίου γ
αλμυρού νερού (No) 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

ς 
ν 

Έκταση προστατευόμενω
αλιείας που θεσμοθετήθη

ο 
Έργα για τον περιορισμό
ατόμων από αλιευτικά ερ
τα είδη-στόχους (Νο) 
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N2K (ha) Δ/Υ 

και 
) 

Έκταση νέων 
περιοχών N2K

ους έχουν 
κά έργα και 
ν (No) 

Δ/Υ 

ους έχουν 
άστασης 
γλυκού/ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

ων περιοχών 
ηκαν (ha) 

Περιοχές N2K
θεσμοθετήθηκ
προστατευόμε
αλιείας (No) 

ό θανάτων 
ργαλεία για 

Δ/Υ 

 
0

θαλάσσιων 
K (ha) 

0

0

0

0

0

K όπου 
καν 
ενες περιοχές 

0

1

0 - ΕΠ
ΠΑ
ΝΟ
ΠΡ

1 0 Α1
οικ

0 - ΕΠ
ΜΟ
ΔΙΑ
ΟΙΚ
ΕΠ
ΚΟ
ΔΡ
ΕΙΔ

0 - Εφ
Ασ

- - ΑΝ
ΟΙΚ
ΛΕ

- - ΕΠ
ΜΟ
ΔΙΑ
ΟΙΚ
ΕΠ
ΚΟ
ΔΡ
ΕΙΔ
ΠΡ
ΔΙΚ
ΜΕ

0 0 Επ
Δυ
περ

1 - ΙΟΝ
την
θαλ
Δια
Κα

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘ
ΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙ
ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ

. Εκπόνηση και θεσμοθέτη
κοτόπους κοινοτικού ενδιαφ

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΚΟΤΟΠΩΝ 

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ 
ΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟ
ΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

φαρμογή τριών σχεδίων δρά
σπροπάρης) 

ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡ
ΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚ

ΕΥΚΑΔΑΣ 

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΚΟΤΟΠΩΝ 

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ 
ΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟ
ΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Π
ΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑ
ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΚΑΡΝΑΝ
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
τικής Κρήτης για δράσεις δ
ριοχών, ειδών και οικοτόπω

ΝΙΟΝ ΔιαχεΙριση ανθρώπιν
ν προστασΙα και ανάδειξη ε
λάσσια περιοχή της Λευκάδ
αχειριστικές παρεμβάσεις σ
αρπάθου – Σαρίας 

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ 
ΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧ
ΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ
ση σχεδίων δράσης για είδη

φέροντος 

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ Δ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ε

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠ
ΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ

σης (Νανόχηνα – Κιρκινέζι

ΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
ΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤ

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ Δ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ε

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠ
ΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΧΙΝΑΔΩΝ Ν
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑ

ΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 
χείρισης Εθνικού Δρυμού Σα
διαχείρισης προστατευόμενω
ων 

νων δραστηριΟτήτων συμβ
ειδών και ΟικοτόπωΝ στην 
δας 

στην Προστατευόμενη Περιο

46 

ΟΥ 

ΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΟΤΟΠΩΝ 
η και 

ΩΝΑ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΟΠΩΝ 
ΠΟΥ ΓΙΑ 
ΡΙΟΧΩΝ 

ι – 

ΤΡΟΦΕΙΟ 

ΩΝΑ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΟΠΩΝ 
ΠΟΥ ΓΙΑ 
ΡΙΟΧΩΝ 

ΝΗΣΩΝ 
ΑΣΣΑΣ 

αμαριάς-
ων 

βατώΝ με 
ευρύτερη 

οχή Β. 



 
 
 

37 1

38 1

39 1

40 1

41 1

42 

43 1

 

3/1c-19 Πρόγραμμα εγκα
φωλιών, νησίδων
συγκεκριμένα είδ

3/1c-21 Έλεγχος αριθμού
στις θαλάσσιες σ

3/1c-24 Προσδιορισμός π
και συγκέντρωση

4/1c-26 Ξενικά είδη σε θα
ανίχνευση, πρόλη
εξάλειψη ειδών ε
οικοσυστημάτων

9/1c-28 Περιορισμός ρύπ

5/1d-3 Προσδιορισμός π
και συγκέντρωση
προτεραιότητας ι

12/1d-7 Υλοποίηση Ειδικ
Σχεδίων, π.χ για κ
πολλαπλών σκοπ
κλιματική αλλαγή
επισκεψιμότητα

ατάστασης τεχνητών 
ν και σχεδίων για 
δη χαρακτηρισμού 

ύ τουριστικών σκαφών 
σπηλιές 

περιοχών αναπαραγωγής 
ης γόνου 

αλάσσια οικοσυστήματα: 
ηψη εισόδου, έλεγχος, 
εισβολέων, αποκατάσταση 
ν. 

πανσης, έλεγχος βόσκησης 

περιοχών αναπαραγωγής 
ης γόνου ειδών 
ιχθυοπανίδας 

κών Διαχειριστικών 
καλαμώνες, βόσκηση 

πών, προσαρμογή στην 
ή, αλιευτική διαχείριση, 

στόχους (Νο) 

Τεχνητές φωλιές, νησίδες 
και σχεδίες που έχουν 
εγκατασταθεί για τα είδη-
στόχους (No) 
Περιοχές Ν2K όπου 
πραγματοποιείται έλεγχος 
των τουριστικών σκαφών 
(No) 
Περιοχές Ν2K όπου έχουν 
υλοποιηθεί έργα/μελέτες 
προσδιορισμού περιοχών 
αναπαραγωγής και 
συγκέντρωσης γόνου (No)

Θαλλάσια ξενικά είδη για 
τα οποία έχουν υλοποιηθεί 
διαχειριστικές δράσεις 
(Νο) 

Περιοχές Ν2K στις οποίες 
πραγματοποιείται έλεγχος 
περιορισμού της ρύπανσης
και της βόσκησης (No) 
Περιοχές Ν2K όπου έχουν 
προσδιοριστεί περιοχές 
αναπαραγωγής και 
συγκέντρωσης γόνου των 
ειδών-στόχων (No) 
Περιοχές Ν2K όπου έχουν 
υλοποιηθεί Ειδικά 
Διαχειριστικά Σχέδια για 
τα είδη/οικοτόπους 
στόχους (No) 

Περιοχές N2K όπου έχου
εγκατασταθεί τεχνητές φ
νησίδες και σχεδίες για τα
στόχους (No) 
Δ/Υ 

Είδη για τα οποία έχουν υ
έργα/μελέτες προσδιορισ
περιοχών αναπαραγωγής 
συγκέντρωσης γόνου (No

ί 
Περιοχές N2K όπου έχου
υλοποιηθεί έργα/δράσεις 
την ανίχνευση, τη πρόληψ
και τον έλεγχος θαλάσσιω
ειδών (No) 

ς 

Δ/Υ 

Είδη για τα οποία έχουν 
προσδιοριστεί περιοχές 
αναπαραγωγής και συγκέ
γόνου (No) 

Δ/Υ 
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υν 
ωλιές, 
α είδη-

Είδη για τα οπ
εγκατασταθεί 
νησίδες και σχ

Δ/Υ 

υλοποιηθεί 
σμού 
 και 
o) 

Δ/Υ 

υν 
με στόχο 

ψη εισόδου 
ων ξενικών 

Εθνικός κατάλ
ξενικών ειδών

Δ/Υ 

έντρωσης 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

 

ποία έχουν 
τεχνητές φωλιές, 

χεδίες (No) 

100

1

0

λογος θαλάσσιων 
(Ναι/Όχι) 

0

1

1

3

0 1 2 Δια
Κα

- - Δια
Κα

0 - ΕΠ
ΜΟ
ΔΙΑ
ΟΙΚ
ΑΝ
ΟΙΚ
ΛΕ

0 Όχι Σύν
την
Επ
Δυ
περ

- - Δια
Κα

1 - Επ
δρά
Οικ
Δρ
Λίμ

- - ΕΠ
ΜΟ
ΔΙΑ
ΟΙΚ
ΕΠ
ΚΟ
ΔΡ
ΕΙΔ
Επ
Χα
ειδ
Δρ
Λίμ
Πρ
υπε
Εφ

αχειριστικές παρεμβάσεις σ
αρπάθου – Σαρίας 

αχειριστικές παρεμβάσεις σ
αρπάθου – Σαρίας 

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΚΟΤΟΠΩΝ 

ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡ
ΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚ

ΕΥΚΑΔΑΣ 
νταξη καταλόγου ξενικών ε
ν εκτίμηση του κινδύνου πο
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
τικής Κρήτης για δράσεις δ
ριοχών, ειδών και οικοτόπω
αχειριστικές παρεμβάσεις σ
αρπάθου – Σαρίας 

ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
άσεις Διαχείρισης Προστατ
κοτόπων 
άσεις για την προστασία κα
μνης Παμβώτιδας 

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΚΟΤΟΠΩΝ 

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ 
ΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟ
ΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ

αλκιδικής για δράσεις διαχεί
δών και οικοτόπων 
άσεις για την προστασία κα
μνης Παμβώτιδας 

ρομήθεια πολυμηχανήματος
ερυδατικής βλάστησης (καλ

φαρμογή τριών σχεδίων δρά

στην Προστατευόμενη Περιο

στην Προστατευόμενη Περιο

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ Δ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ε

ΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
ΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤ

ειδών και οργάνωση μεθοδο
ου προκαλούν 
χείρισης Εθνικού Δρυμού Σα
διαχείρισης προστατευόμενω
ων 
στην Προστατευόμενη Περιο

χείρισης Χελμού Βουραϊκού
ευόμενων Περιοχών, Ειδών

αι διαχείριση της βιοποικιλό

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ Δ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ε

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠ
ΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ

χείρισης Κορώνειας - Βόλβη
ίρισης προστατευόμενων πε

αι διαχείριση της βιοποικιλό

ς για τη διαχείριση των οικο
λαμώνες) στη λίμνη Καστορ
σης (Νανόχηνα – Κιρκινέζι

47 

οχή Β. 

οχή Β. 

ΩΝΑ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΕΙΟ 

ολογίας για 

αμαριάς-
ων 

οχή Β. 

ύ για 
ν και 

ότητας της 

ΩΝΑ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΟΠΩΝ 
ΠΟΥ ΓΙΑ 
ΡΙΟΧΩΝ 

ης - 
εριοχών, 

ότητας της 

οτόπων 
ριάς 
ι – 



 
 
 

44 1

45 1

46 1

47 1

 

2/1d-10 Αποκατάσταση τ
προστατευόμενω
απόληψης νερού 
αποκατάσταση υ

3/1d-11 Παρεμβάσεις περ
θνησιμότητας της
υγροτόπων σε γρ

3/1d-12 Κατασκευή τεχνη

3/1d-13 Μέτρα αντιρρύπα
ρυπασμένων - υπ
υγροτόπων 

της τροφικής κατάστασης 
ων υγροτόπων. Διαχείριση 

& βελτίωση/ 
δρολογικού ισοζυγίου 

ριορισμού της 
ς ορνιθοπανίδας 

ραμμικές υποδομές 

ητών νησίδων και φωλιών 

ανσης και αποκατάστασης 
ποβαθμισμένων περιοχών 

Περιοχές Ν2K όπου έχουν 
γίνει δράσεις 
αποκατάστασης της 
τροφικής κατάστασης των 
υγροτόπων, διαχείριση 
απόληψης νερού ή 
βελτίωση/αποκατάσταση 
υδρολογικού ισοζυγίου 
(No) 

Περιοχές Ν2K όπου έχουν 
γίνει παρεμβάσεις 
περιορισμού της 
θνησιμότητας της 
ορνιθοπανίδας υγροτόπων 
σε γραμμικές υποδομές 
(No) 
Τεχνητές νησίδες και 
φωλιές που 
κατασκευάστηκαν (No) 

Περιοχές Ν2K όπου έχουν 
υλοποιηθεί δράσεις 
αντιρρύπανσης και 
αποκατάστασης 
ρυπασμένων - 
υποβαθμισμένων περιοχών
υγροτόπων (No) 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Περιοχές Ν2K όπου έχου
κατασκευαστεί τεχνητές ν
φωλιές (No) 

ν 

Δ/Υ 
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Δ/Υ 

Δ/Υ 

υν 
νησίδες και 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

 

1

0

0

0

Ασ

- - ΕΠ
ΜΟ
ΔΙΑ
ΟΙΚ
ΕΠ
ΔΡ
ΚΟ
ΠΕ
Επ
Χα
ειδ
Επ
δρά
Οικ
Δρ
Λίμ
Δρ
Κέ

- - Επ
Δα
προ
Εφ
Ασ

0 - ΕΠ
ΚΟ
ΔΡ
ΕΙΔ
Επ
Χα
ειδ
ΕΠ
ΠΑ
ΝΟ
ΠΡ

- - ΕΠ
ΜΟ
ΔΙΑ
ΟΙΚ
Επ
Δα
προ
ΕΠ
ΚΟ

σπροπάρης) 

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΚΟΤΟΠΩΝ 

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑ
ΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ
ΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ

αλκιδικής για δράσεις διαχεί
δών και οικοτόπων 
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
άσεις Διαχείρισης Προστατ
κοτόπων 
άσεις για την προστασία κα
μνης Παμβώτιδας 
άσεις προστασίας διαχείρισ

έρκυρας 
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ

αδιάς Λευκίμης Σουφλίου γι
οστατευόμενων περιοχών ε

φαρμογή τριών σχεδίων δρά
σπροπάρης) 

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ 
ΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟ
ΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ

αλκιδικής για δράσεις διαχεί
δών και οικοτόπων 
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘ
ΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙ
ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΚΟΤΟΠΩΝ 
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ

αδιάς Λευκίμης Σουφλίου γι
οστατευόμενων περιοχών ε

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ 

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ Δ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ε

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΚΟΤΟΠΩΝ 

χείρισης Κορώνειας - Βόλβη
ίρισης προστατευόμενων πε

χείρισης Χελμού Βουραϊκού
ευόμενων Περιοχών, Ειδών

αι διαχείριση της βιοποικιλό

σης και ήπιας ανάπτυξης υγ

χείρισης Εθνικού Πάρκου Δ
ια δράσεις διαχείρισης 
ιδών και οικοτόπων 
σης (Νανόχηνα – Κιρκινέζι

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠ
ΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ

χείρισης Κορώνειας - Βόλβη
ίρισης προστατευόμενων πε

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ 
ΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧ
ΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ Δ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ε

χείρισης Εθνικού Πάρκου Δ
ια δράσεις διαχείρισης 
ιδών και οικοτόπων 

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠ

48 

ΩΝΑ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΟΥ 
ΛΙΑΚΟΥ 

ΥΟΜΕΝΩΝ 

ης - 
εριοχών, 

ύ για 
ν και 

ότητας της 

ροτόπων 

Δάσους 

ι – 

ΟΠΩΝ 
ΠΟΥ ΓΙΑ 
ΡΙΟΧΩΝ 

ης - 
εριοχών, 

ΟΥ 

ΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΟΤΟΠΩΝ 

ΩΝΑ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

Δάσους 

ΟΠΩΝ 
ΠΟΥ ΓΙΑ 



 
 
 

48 1

49 1

50 1

51 2

 

3/1d-15 Δημιουργία εθνικ
εμπλουτισμών με
και μεταφορά πλ
ενδιαιτήματα μέσ
τους 

4/1d-16 Παρεμβάσεις ελέ
σε επιλεγμένους 

5/1d-17 Υλοποίηση παρε
γεωργικών πρακτ
περιοχές σημαντι

20/1d-18 Ενημέρωση-ευαι
ομάδων χρηστών

κού αρχείου 
ε ιχθύες / Επανεισαγωγή 

ληθυσμών σε νέα 
σα στο εύρος εξάπλωσης 

έγχου εισβολικών ειδών 
υγροτόπους 

μβάσεων εξορθολογισμού 
τικών σε παρακείμενες 
ικών υγροτόπων 

ισθητοποίηση ειδικών 
ν των υγροτόπων 

Εθνικό αρχείο 
εμπλουτισμών με ιχθύες 
(Ναι/Όχι) 

Περιοχές Ν2K όπου έχουν 
υλοποιηθεί δράσεις 
ελέγχου εισβλητικών ειδών
σε υγρότοπους (No) 

Περιοχές Ν2K όπου 
υλοποιούνται παρεμβάσεις
εξορθολογισμού 
γεωργικών πρακτικών σε 
παρακείμενες περιοχές 
σημαντικών υγροτόπων 
(No) 
Περιοχές Ν2K με 
υγροτόπους όπου έχουν 
υλοποιηθεί δράσεις 
ενημέρωσης-
ευαισθητοποίησης σε 
ειδικές ομάδες χρηστών 
(No) 

Είδη για τα οποία έχουν υ
έργα επανεισαγωγής και 
πληθυσμών (No) 

ν 

Δ/Υ 

ς 
Δ/Υ 

Δ/Υ 
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υλοποιηθεί 
μεταφοράς 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

 

Όχι

0

83

14

ΔΡ
ΕΙΔ
Επ
δρά
οικ
ΕΠ
ΔΡ
ΚΟ
ΠΕ
ΕΠ
ΠΑ
ΝΟ
ΠΡ

ι 0 - ΕΠ
ΜΟ
ΔΙΑ
ΟΙΚ
Επ
δρά
Οικ

- - ΕΠ
ΜΟ
ΔΙΑ
ΟΙΚ
Επ
Πίν
και

- - Μέ
Εφ
Ασ

- - ΕΠ
ΜΟ
ΔΙΑ
ΟΙΚ
ΕΠ
ΚΟ
ΔΡ
ΕΙΔ
ΕΠ
ΠΑ
ΝΟ
ΠΡ

ΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟ
ΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
άσεις διαχείρισης προστατε
κοτόπων 
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑ
ΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ
ΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘ
ΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙ
ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΚΟΤΟΠΩΝ 
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
άσεις Διαχείρισης Προστατ
κοτόπων 

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΚΟΤΟΠΩΝ 
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
νδου για δράσεις διαχείριση
ι οικοτόπων 
έτρο 11: Βιολογική γεωργία

φαρμογή τριών σχεδίων δρά
σπροπάρης) 

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΚΟΤΟΠΩΝ 

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ 
ΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟ
ΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘ
ΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙ
ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ

ΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ

χείρισης Εθνικού Δρυμού Ο
ευόμενων περιοχών ειδών κ

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΚΟΤΟΠΩΝ 

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ 
ΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧ
ΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ Δ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ε

χείρισης Χελμού Βουραϊκού
ευόμενων Περιοχών, Ειδών

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ Δ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ε

χείρισης Εθνικού Πάρκου Β
ης προστατευόμενων περιοχ

α 
σης (Νανόχηνα – Κιρκινέζι

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ Δ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ε

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠ
ΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ

ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ 
ΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧ
ΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ

49 

ΡΙΟΧΩΝ 

Ολύμπου για 
αι 

ΟΥ 
ΛΙΑΚΟΥ 

ΥΟΜΕΝΩΝ 

ΟΥ 

ΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΟΤΟΠΩΝ 

ΩΝΑ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ύ για 
ν και 

ΩΝΑ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

Βόρειας 
χών ειδών 

ι – 

ΩΝΑ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΟΠΩΝ 
ΠΟΥ ΓΙΑ 
ΡΙΟΧΩΝ 

ΟΥ 

ΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΟΤΟΠΩΝ 
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5/2a-1 Καθορισμός προτ
τη διατήρηση και
υγροτόπων που κ
κλιματική αλλαγή

5/2a-2 Εκπόνηση ειδικώ
για την εκτίμηση
μετριασμό/ προσ
αλλαγή για τύπου

12/2a-4 Ενίσχυση της προ
οικοσυστημάτων
στις κλιματικές α

12/2a-5 Δράσεις διαμόρφ
και διαχείρισης π
την βελτίωση της
περιοχών Ν2000 

5/2b-1 Εκπόνηση ολοκλ
προγραμμάτων α
σε Εθνικά & Περ

τεραιοτήτων δράσης για 
ι αποκατάσταση 

κινδυνεύουν από την 
ή 

ών επιστημονικών μελετών 
η επιπτώσεων και τον 
σαρμογή στην κλιματική 
υς οικοτόπων και είδη 

οσαρμοστικότητας των 
ν και της βιοποικιλότητας 
αλλαγές 

φωσης, αποκατάστασης 
πράσινων υποδομών για 
ς διασύνδεσης των 
σε περιφερειακό επίπεδο 

ληρωμένων 
ανάπτυξης οικοτουρισμού 
ριφερειακά Πάρκα και σε 

Περιοχές Ν2K όπου έχουν 
καθοριστεί προτεραιότητες
δράσης για τη διατήρηση 
και αποκατάσταση 
υγροτόπων που 
κινδυνεύουν από την 
κλιματική αλλαγή (No) 
Ειδικές επιστημονικές 
μελέτες που έχουν 
εκπονηθεί για την εκτίμηση
των επιπτώσεων και τον 
μετριασμό/ προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή για
τύπους οικοτόπων και είδη
στόχους (No) 
Έργα που έχουν υλοποιηθε
για την ενίσχυση της 
προσαρμοστικότητας των 
οικοσυστημάτων και της 
βιοποικιλότητας στις 
κλιματικές αλλαγές στο 
Δίκτυο N2K (No) 
Έργα που έχουν υλοποιηθε
για διαμόρφωση, 
αποκατάσταση και 
διαχείριση πράσινων 
υποδομών για την 
βελτίωση της διασύνδεσης 
των περιοχών Ν2Κ σε 
περιφερειακό επίπεδο (No)

Έργα ανάπτυξης 
οικοτουρισμού στο Δίκτυο
N2K (No) 

ς 
Δ/Υ 

η 

α 
η 

Οικότοποι για τους οποίο
εκπονηθεί ειδικές επιστη
μελέτες για την εκτίμηση
επιπτώσεων και τον μετρ
προσαρμογή στην κλιματ
(No) 

εί Περιοχές N2K όπου έχου
υλοποιηθεί έργα για την ε
της προσαρμοστικότητας
οικοσυστημάτων και της 
βιοποικιλότητας στις κλιμ
αλλαγές (No) 

εί 

)

Δ/Υ 

ο 
Δ/Υ 
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Δ/Υ 

ους έχουν 
μονικές 

η των 
ριασμό/ 
τική αλλαγή 

Είδη για τα οπ
εκπονηθεί ειδι
μελέτες για τη
επιπτώσεων κα
προσαρμογή σ
αλλαγή (No) 

υν 
ενίσχυση 
ς των 

ματικές 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

 

13

ποία έχουν 
ικές επιστημονικές 
ν εκτίμηση των 
αι τον μετριασμό/ 

στην κλιματική 

0

1

4

1

Δρ
Λίμ
Δρ
Κέ
Δρ
Αιγ
Εφ
Ασ

- - Επ
Χα
ειδ
Δρ
Αιγ

0 0 Επ
δρά
οικ
Επ
Χα
ειδ

1 - Δια
Κα

- - Πα
Δρ
Δίκ
της
ΑΝ
ΔΙΑ
ΠΡ
ΑΝ
ΑΓ
Αν
λίμ
Πρ
φύσ

- - Ενί
και
Αχ

άσεις για την προστασία κα
μνης Παμβώτιδας 
άσεις προστασίας διαχείρισ

έρκυρας 
άσεις προστασίας και ανάδ
γαίου, δικτύου NATURA 2

φαρμογή τριών σχεδίων δρά
σπροπάρης) 
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ

αλκιδικής για δράσεις διαχεί
δών και οικοτόπων 
άσεις προστασίας και ανάδ
γαίου, δικτύου NATURA 2

ιχορήγηση του Φορέα Διαχ
άσεις διαχείρισης προστατε
κοτόπων 
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ

αλκιδικής για δράσεις διαχεί
δών και οικοτόπων 

αχειριστικές παρεμβάσεις σ
αρπάθου – Σαρίας 

αρακολούθηση και Αξιοποίη
άμας 
κτυο διακυβέρνησης βιοκλι
ς Δράμας 
ΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ Σ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨ

ΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡ
ΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣ
ΓΥΙΑΣ 
νάπλαση και ανάδειξη της π
μνη Λάδωνα και βιώσιμη χρ
ροστασία, φύλαξη και αναβά
σης "Δάσος Ράντη" Νήσου 
ίσχυση δράσεων συμμετοχι
ι το βιώσιμο τουρισμό στο Ε

χελώου Αγράφων και Μετεώ

αι διαχείριση της βιοποικιλό

σης και ήπιας ανάπτυξης υγ

ειξης Υγροτόπων Περιφέρε
000» 
σης (Νανόχηνα – Κιρκινέζι

χείρισης Κορώνειας - Βόλβη
ίρισης προστατευόμενων πε

ειξης Υγροτόπων Περιφέρε
000» 

χείρισης Εθνικού Δρυμού Ο
ευόμενων περιοχών ειδών κ

χείρισης Κορώνειας - Βόλβη
ίρισης προστατευόμενων πε

στην Προστατευόμενη Περιο

ηση των Παρόχθιων Περιοχ

ιματικής περιβαλλοντικής α

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α
ΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΣ
ΡΑΜΑΣ 
ΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CAMPING

παραλίμνιας περιοχής στην τ
ρήση του οικοσυστήματος 
άθμιση του διατηρητέου μν
Ικαρίας 

ικής διαχείρισης για τη βιοπ
Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων
ώρων 
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ότητας της 

ροτόπων 

ειας Ν. 

ι – 

ης - 
εριοχών, 

ειας Ν. 

Ολύμπου για 
αι 

ης - 
εριοχών, 

οχή Β. 

χών Δήμου 

αναβάθμισης 

ΑΣΚΗΣΗ 
ΣΤΙΚΟ 

G ΕΛΟΥΣ 

τεχνητή 

νημείου της 

ποικιλότητα 
ν κοιλάδας 



 
 
 

57 2

58 2

59 2

60 

61 1

62 1

 

άλλες ενότητες π
χωρικές ενότητες

20/2b-4 Σύνταξη υλικού ε
του δικτύου Natu
περιφερειακής αν

24/2b-5 Δράσεις/ έργα υπ
τουρισμού και το

25/2b-6 Κατασκευή, ανάδ
ανοιχτών χώρων 
περιβάλλοντος, δ
περιβάλλοντος 

5/2c-2 Οικονομική και κ
λειτουργιών που 
οικοσυστήματα σ
περιοχές και διερ
υποστήριξης επεν

15/2c-4 Ενίσχυση επιχειρ
ανταγωνιστικότη
παραγωγών σε πρ
- Δημιουργία πρω
περιβαλλοντικής 
και καλλιεργητικ

15/2c-5 Προστασία, βιολ
διαχείριση και αε

περιοχών (ευρύτερες 
ς, περιφέρειες). 

επικοινωνίας για προβολή 
ura ως μοχλού 
νάπτυξης 

ποστήριξης του πράσινου 
ου οικοτουρισμού 

δειξη και συντήρηση 
ερμηνείας 

διαδρομές ερμηνείας 

κοινωνική αποτίμηση των 
προσφέρουν τα 

σε προστατευόμενες 
ρεύνηση δυνατοτήτων 
νδυτικών δραστηριοτήτων 

ρηματικότητας και 
ητας επιχειρήσεων και 
ροστατευόμενες περιοχής 
ωτοκόλλου 
πιστοποίησης προϊόντων 

κών πρακτικών 

λογική παραγωγή, 
ειφόρος εκμετάλλευση 

Περιοχές N2K όπου 
δημιουργήθηκε υλικό 
επικοινωνίας για προβολή 
του δικτύου Natura ως 
μοχλού περιφερειακής 
ανάπτυξης (No) 

Έργα υποστήριξης του 
πράσινου τουρισμού και 
του οικοτουρισμού σε 
περιοχές N2K (No) 

Περιοχές Ν2K όπου 
κατασκευάστηκαν, 
αναδείχτηκαν και 
συντηρήθηκαν 
διαδρομές/χώροι ερμηνείας
περιβάλλοντος (No) 
Περιοχές N2K όπου έχει 
πραγματοποιηθεί 
οικονομική και κοινωνική 
αποτίμηση των 
οικοσυστημικών 
υπηρεσιών (No) 

Περιοχές N2K όπου έχουν 
υλοποιηθεί δράσεις 
ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας 
επιχειρήσεων και 
παραγωγών (Νο) 
Εκτάσεις σε περιοχές N2K
όπου έχει χρηματοδοτηθεί 

Δ/Υ 

Πειοχές N2K όπου υλοπο
δράσεις/ έργα υποστήριξη
πράσινου τουρισμού και 
οικοτουρισμού σε περιοχ

ς 

Διαδρομές/χώροι ερμηνε
περιβάλλοντος που 
κατασκευάστηκαν, αναδε
και συντηρήθηκαν (No)

Δ/Υ 

Δ/Υ 

K Δ/Υ 
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Δ/Υ 

οιήθηκαν 
ης του 
του 

χές (No) 

Δ/Υ 

ίας 

είχτηκαν 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Δ/Υ 
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2
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0
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52.33

Κα
Γεω
ΑΝ
ΟΙΚ
ΛΕ

- - E1

Ενί
και
Αχ
Κα
Γεω
Δια
Κα
Εφ
Ασ

2 - ΠΑ
βιο
μακ
διΑ
ΑΝ
ΟΙΚ
ΛΕ
Δια
Κα

25 - Επ
Χα
ειδ

- - Α3
υπη
C6
οικ
Αξ
Φυ
εισ
Βρ

 - - Μέ

32 - - Μέ

αταγραφή και παρουσίαση τ
ωπάρκου Κεφαλονιάς 

ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡ
ΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚ

ΕΥΚΑΔΑΣ 
. Επικοινωνία και διάχυση τ

ίσχυση δράσεων συμμετοχι
ι το βιώσιμο τουρισμό στο Ε

χελώου Αγράφων και Μετεώ
αταγραφή και παρουσίαση τ
ωπάρκου Κεφαλονιάς 
αχειριστικές παρεμβάσεις σ
αρπάθου – Σαρίας 
φαρμογή τριών σχεδίων δρά
σπροπάρης) 
ΑΝΑΣ Τα μνημειακά δάση τ
οΠοικιλότητας και υψηλής δ
κρομυκήτωΝ χαρτογράφησ

Ατήρηση και αειφορική αξιο
ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡ
ΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚ

ΕΥΚΑΔΑΣ 
αχειριστικές παρεμβάσεις σ
αρπάθου – Σαρίας 
ιχορήγηση του Φορέα Διαχ

αλκιδικής για δράσεις διαχεί
δών και οικοτόπων 

3. Χαρτογράφηση και αξιολ
ηρεσιών (MAES) 

6. Εφαρμογή χαρτογράφηση
κοσυστημικών υπηρεσιών (Μ
ξιολόγηση της επίπτωσης στ
υσικής Αξίας της Περιφέρει
σβολής σε αυτές του αλλόχθ
ρωμoκαρυδιά Ailanthus altis
έτρο 11: Βιολογική γεωργία

έτρο 11: Βιολογική γεωργία

των Γεωτόπων Γεωδιαδρομώ

ΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
ΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤ

των αποτελεσμάτων του έρ

ικής διαχείρισης για τη βιοπ
Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων
ώρων 
των Γεωτόπων Γεωδιαδρομώ

στην Προστατευόμενη Περιο

σης (Νανόχηνα – Κιρκινέζι

του Ιονίου ως κοιτίδες 
διΑτροφαρμακευτικής αξία

ση καταγραφή αξιολόγηση δ
οποίηΣη 
ΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
ΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤ

στην Προστατευόμενη Περιο

χείρισης Κορώνειας - Βόλβη
ίρισης προστατευόμενων πε

λόγηση των οικοσυστημικών

ης και αξιολόγησης των 
ΜΑΕΣ) σε πιλοτικές περιοχ
την βιοποικιλότητα περιοχώ
ας Ιονίων Νήσων εξαιτίας τ

θονου χωροκατακτητικού ζι
ssima HNVThreat 
α 

α 
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ών του 

ΤΡΟΦΕΙΟ 

γου 

ποικιλότητα 
ν κοιλάδας 

ών του 

οχή Β. 

ι – 

ας 
δικτύωση 

ΤΡΟΦΕΙΟ 

οχή Β. 

ης - 
εριοχών, 

ν 

χές 
ών Υψηλής 
της 
ιζανίου 
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 Δ/Υ: Δεν υ

των αρτύσιμων β

12/2c-6 Προώθηση καινο
τεχνολογιών και 
προσεγγίσεων για
πιθανών προβλημ
Natura 2000 (π.χ
επιφανειακών υδ
κτλ από ρύπανση

υπάρχει 

βοτάνων 

οτόμων μεθόδων- 
ολοκληρωμένων 
α την αντιμετώπιση 
μάτων εντός περιοχών 

χ. αποκατάσταση εδαφών, 
άτων ποταμών, λιμνών 

η) 

η βιολογική παραγωγή 
καλλιεργειών (ha) 
Έργα που προωθούν 
καινοτόμες μεθόδους, 
τεχνολογίες και 
ολοκληρωμένες 
προσεγγίσεις για την 
αντιμετώπιση πιθανών 
προβλημάτων σε περιοχές 
N2K (No) 

Περιοχές N2K όπου έχου
υλοποιηθεί δράσεις που π
καινοτόμες μεθόδους, τεχ
και ολοκληρωμένες προσ
για την αντιμετώπιση πιθ
προβλημάτων (Νο) 

 
 
 
 

www.edozoume.gr

 

υν 
προωθούν 
χνολογίες 
σεγγίσεις 
θανών 

Δ/Υ 

 

1 17 - Δρ
οικ
Ιον
ψη

άσεις προστασίας και ανάδ
κοσυστημάτων και περιοχών
νίων Νήσων μέσω έξυπνων 
φιακής χαρτογράφησης και

ειξης βιοποικιλότητας 
ν φυσικού κάλλους της Περ
συστημάτων εντοπισμού κ

ι διαχείρισης πιέσεων 

52 

ριφέρειας 
αταγραφής 


